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PREFÁCIO 

 
Quando Jesus andou na Terra, foi reconhecido como um mestre muito superior aos 

mais bem preparados educadores de Seu tempo. No entanto, Seus métodos de 

ensino eram simples. Ele usou a tática comum do ensino por meio de parábolas para 

revelar grandes verdades às pessoas. 

“Jesus ia ao encontro do povo em seu próprio ambiente, como alguém que conhecia 

suas perplexidades. Ele embelezou a verdade ao apresentá-la da forma mais direta e 

simples. Sua linguagem era pura, refinada e cristalina como uma fonte de águas 

correntes. [...] Mas ao mesmo tempo em que Seu ensino era simples, falava como 

alguém que tem autoridade. Essa característica punha Seu ensino em contraste com 

os demais. A fala dos rabinos era duvidosa e hesitante, como se as Escrituras 

pudessem ser interpretadas de duas formas completamente opostas. A cada dia, os 

ouvintes eram envolvidos em uma incerteza crescente. Mas Jesus ensinava as 

Escrituras como possuindo autoridade inquestionável. Fosse qual fosse o assunto, era 

apresentado com poder, como se Suas palavras não pudessem ser questionadas.” —

 O Desejado de Todas as Nações, p. 253. 

“Cristo tinha verdades a oferecer, as quais o povo não estava preparado para aceitar 

ou mesmo entender. Esse era mais um motivo para Ele ensinar por parábolas. Ao 

conectar Seu ensino com cenas do dia a dia, da experiência ou da natureza, prendia a 

atenção e impactava os corações. Mais tarde, ao olharem para os objetos que 

ilustraram os ensinos dEle, lembravam-se das palavras do divino Mestre. Para as 

mentes que estavam abertas ao Espírito Santo, o significado dos ensinos do Salvador 

era cada vez mais e mais desdobrado. Mistérios eram esclarecidos, e tudo o que tinha 

sido difícil de entender tornava-se evidente. [...]  

“Através das parábolas, Ele denunciava a hipocrisia e as obras más daqueles que 

ocupavam altas posições e, em linguagem figurada, revestia a verdade com um 

caráter tão penetrante que, se as mesmas fossem apresentadas como acusações 

diretas, não teriam ouvido Suas palavras, dando um rápido fim ao Seu ministério. 

[...]  

“Então, em cada ramo útil de serviço e em cada ligação ou relacionamento da vida, 

Ele quer que encontremos lições da verdade divina. Nesse caso, nosso trabalho diário 

já não absorverá nossa atenção ao ponto de nos levar ao esquecimento de Deus, mas 

continuamente nos lembrará do nosso Criador e Redentor. Semelhante a um fio de 

ouro, o pensamento em Deus será entretecido em todos os cuidados e ocupações 

domésticas.” — Parábolas de Jesus, pp. 21-27. 

Que Deus nos ajude a extrair lições de nosso trabalho diário que possam associar 

nossos pensamentos a Ele. Ao estudarmos as lições deste trimestre, que possamos 

reorientar nossa vida para que, ao contemplar Cristo e Seu grande amor nas coisas 

comuns do viver diário, sejamos transformados à Sua imagem. 

Departamento de Escola Sabatina da Conferência Geral 

 



Sábado, 7 de abril de 2018 

OFERTA DE PRIMEIRO SÁBADO  

 

Para uma clínica1 na Venezuela 

A Venezuela, oficialmente chamada República Bolivariana da Venezuela, é uma 

república federal localizada na costa norte da América do Sul. O país tem mais de 31 

milhões de habitantes, dos quais 71% são católicos e 17% protestantes. A Venezuela 

tem vivido tumulto econômico e falta de alimentos nos últimos anos. Cremos que os 

seguintes conselhos são especialmente aplicáveis, agora, ao trabalho do Senhor na 

Venezuela: 

“Deus qualificou Seu povo para iluminar o mundo. Capacitou-os com faculdades por 

meio das quais devem ampliar Sua obra até envolver o mundo inteiro. Em todas as 

partes da Terra, eles devem estabelecer clínicas, escolas, editoras e estabelecimentos 

semelhantes para a realização de Seu trabalho. 

“A mensagem final do evangelho deve ser levada a ‘toda nação, e tribo, e língua, e 

povo’ (Apocalipse 14:6). Muitos empreendimentos devem ainda ser iniciados e 

desenvolvidos em outros países, a fim de promover o avanço desta mensagem. [...] 

Missões médico-missionárias devem ser estabelecidas para atuarem como mão 

ajudadora de Deus em prestar auxílio aos doentes.” — Conselhos sobre saúde, p. 

215. 

Na Venezuela, estamos envolvidos no desenvolvimento e estabelecimento de uma 

pequena clínica. Esse projeto tem avançado de forma constante. Adquirimos terrenos 

apropriados e desenvolvemos projetos de engenharia. Muitos dos nossos irmãos 

estão entusiasmados com este empreendimento, e fizeram humildes doações, 

enquanto que outros se comprometeram a continuar trabalhando até um término 

bem-sucedido do projeto. O Senhor Jesus tem impressionado pessoas, dispostas a 

servir aonde quer que Ele chame, tanto na construção como no atendimento médico e 

de enfermagem. Mas não queremos avançar sem ter todos os recursos necessários 

para a conclusão da obra e garantir o sucesso, tal como a Inspiração aconselha. 

Em vista da necessidade urgente de recursos financeiros para completar a 

construção, pedimos humildemente, no amor de Jesus Cristo, ajuda financeira para 

construir um lugar que ajude os enfermos e necessitados, e que sirva para a salvação 

de muitas almas afligidas pelo pecado. Que Deus seja engrandecido neste 

trabalho. Agradecemos por suas generosas doações. 

 

Seus irmãos e irmãs da Venezuela 

                                           
1 (N. T.) Clínica: A tradução literal é “sanatório” (do inglês sanitarium). No entanto, a conotação geral dos sanatórios, pelo 

menos no Brasil, devido ao largo uso em décadas passadas como edifícios para onde os tuberculosos ou outras vítimas de doenças 

contagiosas eram encaminhados para serem excluídos da sociedade, marcou negativamente o termo. “Sanatório” também ficou 

conhecido popularmente como um local onde eram tratadas enfermidades mentais, sendo confundido erroneamente com 

“manicômio”. Seu significado original era o de um estabelecimento que recebia doentes para tratamento ou convalescença. Por 

isso, os termos “clínica” ou “spa” atendem a um significado mais próximo da conotação que os autores do texto desejam 

transmitir, que é de um local adequado para tratamentos naturais e recuperação da saúde com métodos alternativos, não 

alopáticos. 



Lição 1 - Sábado, 7 de abril de 2018 

O SEMEADOR 

 
Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: Lavrem seus campos não 

arados1, e não semeiem entre espinhos (Jeremias 4:3 – Nova Versão 

Internacional). 

O jardim do coração deve ser cultivado. O solo deve ser trabalhado por profundo 

arrependimento. As satânicas plantas venenosas devem ser arrancadas. O solo, antes 

coberto por espinhos, só pode ser recuperado por diligente trabalho. Então, as más 

tendências do coração natural só podem ser vencidas por sincero esforço em nome de 

Jesus, unido à Sua força. — Parábolas de Jesus, p. 56. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 33-61 (capítulo 2: “A sementeira da 

verdade”). 

 

Domingo, 1º de abril 

1. ENSINANDO COM PARÁBOLAS 

A. Que circunstâncias existentes entre o professo povo de Deus nos tempos 

de Cristo exigiam o uso de parábolas? Mateus 13:10-13. 

Mt 13:10-13 — E chegando-se a Ele os discípulos, perguntaram-Lhe: Por que lhes 

falas por parábolas? 11 Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os 

mistérios do Reino dos céus, mas a eles não lhes é dado; 12 pois ao que tem, dar-se-

lhe-á, e terá em abundância; mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 

13 Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não veem; e ouvindo, não 

ouvem nem entendem. 

O evangelho de Cristo era uma pedra de tropeço [para o povo judeu], pois exigiam 

sinais em vez de um Salvador. Esperavam que o Messias confirmasse Suas exigências 

por meio de vitórias brilhantes, e então estabelecesse Seu império sobre as ruínas 

dos reinos terrestres. Cristo respondeu a essa expectativa apresentando-lhes a 

parábola do semeador. O Reino de Deus não seria estabelecido pela força das armas 

nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um novo princípio no 

coração humano. — Parábolas de Jesus, p. 35. 

B. Que profecia Jesus relacionou ao Seu ensino por parábolas? Isaías 

6:9; Mateus 13:14 e 15. 

Is 6:9 — Disse, pois, Ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e 

vedes, em verdade, mas não percebeis. 

Mt 13:14 e 15 — E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, 

e de maneira alguma entendereis; e, vendo, vereis, e de maneira alguma 

percebereis. 15 Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos 

ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam, nem ouçam com os 

ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e Eu os cure. 

                                           
1 “Não arados”, o mesmo que “alqueivados”. Terra lavrada, em repouso por um ou mais anos, para que possa se fortalecer e 

adquirir maior capacidade de produção. “Terreno alqueivado” é um solo há muito tempo em repouso, improdutivo por ociosidade. 



Para as mentes que estavam abertas à obra do Espírito Santo, o significado dos 

ensinos do Salvador se desdobrava cada vez mais. Mistérios eram esclarecidos, e 

tudo o que até ali tinha sido difícil de entender se tornava evidente. — Ibidem, p. 21. 

 

Segunda-feira, 2 de abril 

2. A PARÁBOLA DO SEMEADOR 

A. Descreva a parábola do semeador. Mateus 13:3-8. 

Mt 13:3-8 — E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador 

saiu a semear. 4 E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, 

e vieram as aves e comeram. 5 E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não 

havia muita terra: e logo nasceu, porque não tinha terra profunda; 6 mas, saindo o 

Sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. 7 E outra caiu entre espinhos; e os 

espinhos cresceram e a sufocaram. 8 Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 

cem, outro a sessenta e outro a trinta por um. 

O principal ponto abordado pela parábola do semeador é o efeito que os vários tipos 

de solo exercem sobre o crescimento da semente que é neles plantada. [...] A 

questão de maior importância para você é: “Como tem tratado Minha mensagem?” 

Da aceitação ou rejeição dela depende o seu destino eterno. — Parábolas de Jesus, 

pp. 43 e 44. 

B. Qual o significado da semente lançada à beira do caminho? Mateus 13:19. 

Mt 13:19 — A todo o que ouve a palavra do Reino e não a entende, vem o Maligno e 

arrebata o que lhe foi semeado no coração; este é o que foi semeado à beira do 

caminho. 

A semente lançada à beira do caminho representa a Palavra de Deus quando cai no 

coração de um ouvinte desatento. Semelhante à trilha batida, pisada por pés de 

homens e animais, assim é o coração que se torna uma estrada para o comércio do 

mundo, seus prazeres e pecados. Absorvida por objetivos egoístas e fraquezas 

pecaminosas, a alma é endurecida pelo engano do pecado (Hebreus 3:13). As 

faculdades espirituais ficam paralisadas. O homem ouve a Palavra, mas não a 

entende. Não percebe que ela se aplica a ele mesmo. Não reconhece sua necessidade 

nem seu perigo. Não compreende o amor de Cristo, e passa pela mensagem de Sua 

graça como se fosse algo que não lhe diz respeito. — Ibidem, p. 44. 

C. Como Deus considera aqueles que semeiam discórdia na 

igreja? Provérbios 6:16-19. Como essa prática auxilia o inimigo em sua obra? 

Lucas 8:11 e 12. 

Pv 6:16-19 — Há seis coisas que o Senhor detesta; sim, há sete que ele abomina: 

17 olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente; 18 

coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal; 19 

testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. 

Lc 8:11 e 12 — É, pois, esta a parábola: A semente é a Palavra de Deus. 12 Os que 

estão à beira do caminho são os que ouvem; mas logo vem o Diabo e tira-lhes do 

coração a Palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. 

Muitos que se consideram cristãos estão ajudando o tentador a retirar as sementes 

da verdade de outros corações. Muitos que ouvem a pregação da Palavra de Deus 



fazem dela objeto de crítica em casa. [...] A mensagem, que deveria ser considerada 

como a Palavra do Senhor para eles, é abordada com comentários insignificantes e 

sarcásticos. O caráter, os motivos e atos do ministro, assim como a conduta de 

outros membros da igreja, são discutidos livremente. Pronunciam-se duras críticas, 

repetem-se fofocas e difamações, e tudo isso na presença de pessoas não 

convertidas. Muitas vezes essas coisas são faladas pelos pais na presença dos 

próprios filhos. Desse modo, o respeito pelos mensageiros de Deus e a reverência 

pela Sua mensagem são destruídos. E muitos são ensinados a considerar a própria 

Palavra de Deus como algo insignificante. — Ibidem, pp. 45 e 46. 

 

Terça-feira, 3 de abril 

3. NÃO DISPOSTO AO SACRIFÍCIO 

A. O que aconteceu com a semente que caiu sobre o solo pedregoso? Mateus 

13:20 e 21. 

Mt 13:20 e 21 — E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a 

Palavra, e logo a recebe com alegria; 21 mas não tem raiz em si mesmo, antes é de 

pouca duração; e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da Palavra, logo se 

escandaliza. 

Muitos que professam religião são ouvintes “pedregosos”. Assim como a rocha, que 

se encontra logo abaixo da superfície, o egoísmo do coração natural está oculto sob 

uma fina camada de bons desejos e aspirações. O amor do eu não é vencido. Essas 

pessoas ainda não viram a terrível malignidade do pecado, e o coração delas não se 

humilhou pela convicção da culpa. Elas podem ser facilmente convencidas, dando a 

entender que são conversos promissores, mas sua religião é apenas superficial. 

Não é por aceitarem imediatamente a Palavra, nem por se alegrarem na mesma, que 

os homens apostatam. [...] Não calculam o custo. Não levam em conta o que a 

Palavra de Deus exige deles. Não a colocam na balança com todos os seus hábitos de 

vida, e não se entregam completamente à sua direção. — Parábolas de Jesus, pp. 46 

e 47. 

B. Como o jovem rico revelou ser um ouvinte “pedregoso”? Mateus 

19:22. Como podemos manifestar a mesma atitude dele? João 6:60. 

Mt 19:22 — E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía 

muitas propriedades. 

Jo 6:60 — Muitos, pois, dos Seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este 

discurso; quem o pode ouvir? 

Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento, e não como uma libertação 

do pecado. Alegram-se por certo tempo, achando que a religião os livrará de 

dificuldades e provações. Enquanto a vida transcorre de modo pacífico, parecem ser 

cristãos consistentes. No entanto, desmaiam sob a ardente prova da tentação. Não 

conseguem suportar a vergonha pelo amor de Cristo. Quando a Palavra de Deus lhes 

aponta algum pecado acariciado ou exige abnegação e sacrifício, ofendem-se. 

Custaria, para eles, muito esforço operar uma mudança radical na vida. Olham às 

desvantagens e provações do presente, e se esquecem das realidades eternas. — 

Ibidem, pp. 47 e 48. 



C. O que Deus exige de nós, e como Jesus nos deixou um exemplo nesse 

sentido? Lucas 9:23; Romanos 12:1; Romanos 5:6-8. 

Lc 9:23 — Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após Mim, negue-se a si 

mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-Me. 

Rm 12:1 — Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os 

vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 

racional. 

Rm 5:6-8 — Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a Seu tempo pelos 

ímpios. 7 Porque dificilmente haverá quem morra por um justo; pois poderá ser que 

pelo homem bondoso alguém ouse morrer. 8 Mas Deus dá prova do Seu amor para 

conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. 

Cristo entregou tudo por nós, e aqueles que recebem a Jesus estarão prontos a 

sacrificar tudo em prol da causa de seu Redentor. O pensamento de Sua honra e 

glória é posto acima de qualquer outra coisa. — Ibidem, p. 49. 

 

Quarta-feira, 4 de abril 

4. SUFOCADOS PELOS ESPINHOS DO MUNDANISMO 

A. Qual é o significado dos espinhos que sufocam a boa semente? Marcos 

4:18 e 19; Lucas 8:14. 

Mc 4:18 e 19 — Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos; 

estes são os que ouvem a Palavra; 19 mas os cuidados do mundo, a sedução das 

riquezas e a cobiça doutras coisas, entrando, sufocam a Palavra, e ela fica infrutífera. 

Lc 8:14 — A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu 

caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida, e não dão 

fruto com perfeição. 

B. Do que devemos nos lembrar para impedir que os cuidados desta vida 

sufoquem a boa semente da verdade? Mateus 6:25-32; Salmos 55:22. 

Mt 6:25-32 — Por isso vos digo: Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que 

haveis de comer, ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que 

haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o 

vestuário? 26 Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem 

ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do 

que elas? 27 Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um 

côvado à sua estatura? 28 E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai 

para os lírios do campo, como crescem; não trabalham nem fiam; 29 contudo vos 

digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. 30 Pois 

se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, 

quanto mais a vós, homens de pouca fé? 31 Portanto, não vos inquieteis, dizendo: 

Que havemos de comer? ou: Que havemos de beber? ou: Com que nos havemos de 

vestir? 32 (Pois a todas estas coisas os gentios procuram). Porque vosso Pai celestial 

sabe que precisais de tudo isso. 

Sl 55:22 — Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá; nunca permitirá que 

o justo seja abalado. 



Os cristãos devem trabalhar e se dedicar aos negócios, podendo fazer tudo isso sem 

cometer pecado. Mas muitos se deixam absorver tanto pelos negócios que não têm 

tempo para orar, estudar a Bíblia, ou mesmo para buscar e servir a Deus. Em alguns 

casos, a alma anseia pela santidade e pelo Céu; mas não separa tempo para se 

afastar da agitação do mundo a fim de ouvir as palavras majestosas e verdadeiras do 

Espírito de Deus. As coisas eternas são colocadas em segundo plano, e as seculares 

consideradas supremas. É impossível que a semente da Palavra produza fruto, pois a 

vida da alma é usada para alimentar os espinhos do mundanismo. — Parábolas de 

Jesus, pp. 51 e 52. 

C. Que atitude mostra que a boa semente está sendo sufocada por riquezas 

mundanas? Deuteronômio 8:17. 

Dt 8:17 — E digas no teu coração: A minha força, e a fortaleza da minha mão me 

adquiriram estas riquezas. 

O amor às riquezas tem um poder sedutor e enganoso. Muitas vezes, aqueles que 

possuem tesouros mundanos se esquecem de que Deus é quem lhes dá poder para 

obter riqueza. [...] Em vez de considerarem a riqueza como um talento a ser 

empregado para a glória de Deus e para a elevação da humanidade, eles a 

consideram como um meio de servirem ao eu. — Ibidem, p. 52. 

D. Como podemos impedir que “a cobiça de outras coisas” sufoque a 

Palavra? Marcos 4:19; Mateus 6:33 e 34. 

Mc 4:19 — Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras 

coisas, entrando, sufocam a Palavra, e ela fica infrutífera. 

Mt 6:33 e 34 — Mas buscai primeiro o Seu Reino e a Sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas. 34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã; 

porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. 

“E a cobiça de outras coisas” (Marcos 4:19). Essas não são necessariamente coisas 

pecaminosas em si mesmas, mas interesses que são considerados mais importantes 

do que o Reino de Deus. Tudo o que desvia a mente de Deus, que desvia as afeições 

de Cristo, é um inimigo da alma. — Ibidem, p. 53. 

 

Quinta-feira, 5 de abril 

5. A SEMENTE PLANTADA NA BOA TERRA 

A. Se nosso coração for semelhante à boa terra, como receberemos a Palavra 

de Deus? 1 Tessalonicenses 2:13; Jeremias 15:16. 

1 Ts 2:13 — Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, 

havendo recebido a Palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como 

palavra de homens, mas (segundo ela é na verdade) como Palavra de Deus, a qual 

também opera em vós, que credes. 

Jr 15:16 — Acharam-se as Tuas palavras, e eu as comi; e as Tuas palavras eram 

para mim o gozo e alegria do meu coração; pois levo o Teu nome, ó Senhor Deus dos 

exércitos. 

Somente aquele que recebe as Escrituras como a voz de Deus falando a si mesmo é 

um verdadeiro aluno. [...]  



Frequentemente a Palavra de Deus entra em rota de colisão com os traços de caráter 

hereditários e cultivados do homem e seus hábitos de vida. Mas o ouvinte “fértil”, ao 

receber a Palavra, aceita todas as condições e requisitos dela. Seus hábitos, costumes 

e práticas são submetidos à Palavra de Deus. Em sua opinião, a autoridade do 

homem finito e errante se reduz à insignificância quando comparada à Palavra do 

Deus infinito. — Parábolas de Jesus, pp. 59 e 60. 

B. Quão importante é o cultivo pessoal do coração? Jeremias 4:3 e 4. 

Jr 4:3 e 4 — Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai o 

vosso terreno alqueivado, e não semeeis entre espinhos. 4 Circuncidai-vos ao Senhor, 

e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, 

para que a Minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que 

ninguém o possa apagar, por causa da maldade das vossas obras. 

Ao longo da parábola do semeador, Cristo apresenta os diferentes resultados do 

plantio como se dependessem do tipo de solo. Em todos os casos, o semeador e a 

semente são os mesmos. Assim, Ele ensina que se a Palavra de Deus falha em 

efetuar sua obra em nosso coração e vida, o motivo deve ser encontrado dentro de 

nós, [e não na semente ou no semeador]. Porém, o resultado não está fora de nosso 

controle. É fato — não podemos mudar a nós mesmos —, mas o poder de decisão é 

nosso, e cabe a nós determinar o que nos tornaremos. A beira do caminho, o solo 

pedregoso, os ouvintes em meio aos espinhos não precisam permanecer assim. O 

Espírito de Deus procura sempre quebrar o encanto da paixão que mantém os 

homens absorvidos em coisas terrenas, despertando o anseio pelo tesouro imortal. — 

Ibidem, p. 56. 

 

Sexta-feira, 6 de abril 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Quem unicamente é capaz de entender os ensinos de Cristo? 

2. Como podemos ajudar o ouvinte à beira do caminho? 

3. Alguns aceitam prontamente a verdade, mas deixam de calcular o custo. Que custo 

é esse? 

4. Como uma coisa boa pode sufocar a preciosa semente da verdade? 

5. Ao estudarmos a Palavra de Deus, o que percebemos sobre alguns dos nossos 

hábitos e traços de caráter? O que devemos fazer quanto a isso? 

 



Lição 2 - Sábado, 14 de abril de 2018 

PLANTANDO A SEMENTE DA VERDADE 

 
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não 

houvermos desfalecido (Gálatas 6:9). 

Enquanto o semeador humano está plantando a semente para sustentar nossa vida 

terrena, o Semeador Divino implantará na alma a semente que dará frutos para a 

vida eterna. — Parábolas de Jesus, p. 89. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 62-69, 76-89 (capítulo 3: “O 

desenvolvimento da vida”; capítulo 5: “Pequenos inícios, grandes resultados”). 

 

Domingo, 8 de abril 

1. O PODER É DE DEUS 

A. A quem devemos nossa existência? Atos 17:28; Isaías 44:24. 

At 17:28 — Porque nEle vivemos, e nos movemos, e existimos; como também 

alguns dos vossos poetas disseram: Pois dEle também somos geração. 

Is 44:24 — Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre: Eu 

sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e espraiei a Terra 

(quem estava comigo?). 

B. Que duas coisas são fornecidas por Deus a toda a humanidade para a 

manutenção da vida? Mateus 5:45. Como o poder de Deus opera no reino 

espiritual? Isaías 55:10 e 11. 

Mt 5:45 — Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus; porque Ele faz 

nascer o Seu Sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. 

Is 55:10 e 11 — Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá 

não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao 

semeador e pão ao que come, 11 assim será a palavra que sair da Minha boca: ela 

não voltará para Mim vazia, antes fará o que Me apraz, e prosperará naquilo para que 

a enviei. 

Há vida na semente, e poder no solo; mas a menos que um poder infinito seja 

exercido dia e noite, a semente não dará retorno. Os aguaceiros de chuva devem ser 

enviados para umedecerem os campos sedentos, o Sol deve transmitir calor, a 

corrente elétrica deve ser transferida para a semente enterrada. Apenas o Criador 

que implantou a vida pode despertá-la. Cada semente cresce e cada planta se 

desenvolve pelo poder de Deus. [...]  

O que ocorre no plantio natural é idêntico ao que sucede na semeadura espiritual; o 

mestre da verdade deve procurar preparar o solo do coração. Ele deve plantar a 

semente; mas o único poder capaz de produzir vida vem de Deus. Há um ponto além 

do qual o esforço humano é inútil. Ao passo que devemos pregar a Palavra, não 

podemos transmitir o poder que incendeia a alma e faz brotar justiça e louvores 

dela. Na pregação da Palavra, um agente além de qualquer poder humano deve 



operar. Somente por meio do Divino Espírito a Palavra será viva e eficaz em renovar 

a alma para a vida eterna. — Parábolas de Jesus, pp. 63 e 64. 

 

Segunda-feira, 9 de abril 

2. PLANTANDO A SEMENTE 

A. O que é representado pela semente nas parábolas de Jesus? Lucas 8:11. 

Lc 8:11 — É, pois esta a parábola: A semente é a Palavra de Deus. 

B. Onde deveríamos plantar essa semente? Eclesiastes 11:6; Isaías 32:20. 

Ec 11:6 — Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão; 

pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão 

igualmente boas. 

Is 32:20 — Bem-aventurados sois vós os que semeais junto a todas as águas, que 

deixais livres os pés do boi e do jumento. 

Semear à beira de todas as águas significa oferecer nossa ajuda onde quer que seja 

necessária. Isso não levará ao empobrecimento. “Aquele que semeia em abundância, 

em abundância também ceifará” (2 Coríntios 9:6). O semeador multiplica sua 

semente espalhando-a. Assim, ao doar, aumentamos nossas bênçãos. A promessa de 

Deus garante suficiência, para que continuemos doando. 

Mais do que isso: à medida que compartilhamos as bênçãos desta vida, a gratidão do 

beneficiado deixa seu coração receptivo à verdade espiritual, e uma colheita é 

produzida para a vida eterna. [...]  

A vida que será preservada é aquela que é livremente doada ao serviço a Deus e ao 

homem. — Educação, pp. 109 e 110. 

C. Como deveríamos semear o evangelho, e por quê? 2 Coríntios 9:6. 

2 Co 9:6 — Mas digo isto: Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e aquele 

que semeia em abundância, em abundância também ceifará. 

Semeemos à beira de todas as águas, mantendo nossa alma no amor de Deus, 

trabalhando enquanto ainda é dia, usando os meios que nos são confiados na obra do 

Mestre. O que quer que nossas mãos achem para fazer, façamos com alegria; seja 

qual for o sacrifício que devamos fazer, façamos alegremente. Ao semearmos à beira 

de todas as águas, perceberemos a verdade das palavras: “Aquele que semeia em 

abundância, em abundância também ceifará” (2 Coríntios 9:6). 

Devemos tudo à graça, à soberana graça. Ela estabeleceu nossa redenção, nossa 

regeneração e nossa adoção à herança de Jesus Cristo. Deixe essa graça ser revelada 

aos outros. 

O Salvador toma aqueles que permitirão ser moldados, e os usa para a glória de Seu 

próprio nome. Usa material desprezado por outros, e opera em todos os que se 

entregam a Ele. Deleita-Se em tomar material aparentemente imprestável — aqueles 

que Satanás degradou e por meio de quem operou — e os torna súditos de Sua 

graça. Ele Se regozija por livrá-los do sofrimento e da ira que cairá sobre o 

desobediente. Ele transforma Seus filhos em agentes Seus na realização desse 



trabalho; e no sucesso dessa obra eles encontram uma preciosa recompensa, mesmo 

nesta vida. — Refletindo a Cristo, p. 256. 

 

Terça-feira, 10 de abril 

3. O CRESCIMENTO DA SEMENTE 

A. Como a boa semente se desenvolve no coração? Zacarias 4:6; Oséias 14:5-

7; Marcos 4:26 e 27. 

Zc 4:6 — Ele me respondeu, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, 

dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos 

exércitos. 

Os 14:5-7 — Eu serei para Israel como o orvalho; ele florescerá como o lírio, e 

lançará as suas raízes como o Líbano. 6 Estender-se-ão as suas vergônteas1, e a sua 

formosura será como a da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. 7 Voltarão os 

que habitam à sua sombra; reverdecerão como o trigo, e florescerão como a vide; o 

seu renome será como o do vinho do Líbano. 

Mc 4:26 e 27 — Disse também: O Reino de Deus é como se um homem lançasse 

semente à terra, 27 e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente 

brotasse e crescesse, sem ele saber como. 

A planta cresce ao receber o que Deus proveu para sustentar sua vida. Ela implanta 

suas raízes no solo. Bebe da chuva, do orvalho, e é iluminada pelo Sol. Recebe as 

propriedades vitalizantes do ar. Da mesma forma, o cristão deve crescer colaborando 

com os agentes divinos. Sentindo nosso desamparo, devemos aproveitar melhor 

todas as oportunidades que nos são concedidas para obter uma experiência mais 

completa. Do mesmo modo que a planta cria raízes no solo, devemos aprofundar 

raízes em Cristo. Assim como a planta recebe luz do Sol, orvalho e chuva, devemos 

abrir nosso coração ao Espírito Santo. — Parábolas de Jesus, pp. 66 e 67. 

B. Como podemos saber se a semente que cresce em nosso coração é boa ou 

má? Lucas 6:45. O que Deus quer que façamos enquanto a boa semente 

cresce dentro de nós? Lucas 6:38. 

Lc 6:45 — O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem; e o homem 

mau, do seu mau tesouro tira o mal; pois do que há em abundância no coração, disso 

fala a boca. 

Lc 6:38 — Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando 

vos deitarão no regaço; porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a 

vós. 

Palavras e atos expressam claramente o que está no íntimo. Se a vaidade e o 

orgulho, o amor do eu e o amor ao vestuário preencherem o coração, o tema das 

conversas abrangerá moda, roupas e aparência, mas não incluirá Cristo ou o Reino 

dos Céus. Se sentimentos invejosos habitam no coração, os mesmos irão se 

manifestar em palavras e atos. [...]  

Alguns se demoram sobre o que irão comer e beber, e com o que irão se vestir. Seus 

corações estão cheios desses pensamentos, e eles fluem da abundância do coração, 

                                           
1 Vergônteas: Ramos, brotos, rebentos, sarmentos. 



como se essas coisas fossem seu grande objetivo na vida — sua maior conquista. —

 Nossa alta vocação, p. 283. 

O coração que uma vez provou do amor de Cristo clama continuamente por um gole 

mais profundo, e ao transmitir, receberá uma medida mais rica e abundante. [...] 

Para Jesus, que Se esvaziou em prol da salvação da humanidade arruinada, o Espírito 

Santo foi dado sem medida. Por isso, o Consolador será concedido a cada discípulo de 

Cristo quando o coração inteiro for entregue para Sua habitação. — O maior discurso 

de Cristo, pp. 20 e 21. 

C. Em que áreas de nossa experiência Deus quer ver especialmente o 

crescimento? 2 Pedro 3:18; 2 Tessalonicenses 1:3. 

2Pe 3:18 — Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. 

2 Ts 1:3 — Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, 

porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns 

para com os outros. 

 

Quarta-feira, 11 de abril 

4. LIÇÕES DE UMA PEQUENA SEMENTE  

A. Que lições podemos aprender da semente de mostarda? Marcos 4:30-32. 

Mc 4:30-32 — Disse ainda: A que assemelharemos o Reino de Deus? Ou com que 

parábola o representaremos? 31 É como um grão de mostarda que, quando se 

semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra; 32 mas, tendo sido 

semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal 

modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. 

A semente que dá origem a essa planta gigante [mostardeira] era uma das menores 

de todas as sementes. A princípio, surgiu um delicado broto, cheio de vitalidade, que 

cresceu e floresceu até atingir seu tamanho atual. Assim, o Reino de Cristo parecia 

humilde e insignificante em seu início. Em comparação com os reinos terrestres, 

parecia ser o menor de todos. Quando Cristo alegou ser Rei, foi ridicularizado pelos 

governantes deste mundo. No entanto, nas poderosas verdades confiadas aos Seus 

seguidores, o Reino do evangelho possuía uma vida divina. E quão rápido foi seu 

crescimento, quão generalizada sua influência! Quando Cristo contou essa parábola, 

havia apenas alguns camponeses galileus para representar o novo Reino. A pobreza 

deles e a escassez de seu número foram apresentadas repetidas vezes como uma 

razão pela qual os homens não deveriam se associar a esses rudes pescadores que 

seguiam a Jesus. Mas a semente de mostarda cresceu e espalhou seus galhos pelo 

mundo inteiro. Quando os reinos terrestres, cuja glória encheu os corações humanos, 

perecerem, o Reino de Cristo permanecerá como um governo poderoso e de longo 

alcance. — Parábolas de Jesus, pp. 77 e 78. 

B. Quão importantes são as coisas da vida que julgamos ser pequenas? São, 

de fato, pequenas? Cantares 2:15. 

Ct 2:15 — Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas; pois as 

nossas vinhas estão em flor. 



Um único grão de trigo, multiplicado por repetidos plantios, cobriria um campo inteiro 

de feixes dourados. Do mesmo modo, a influência de uma única vida, mesmo de um 

único ato, pode ser amplamente espalhada. — Educação, p. 109. 

C. O que sabemos sobre o desenvolvimento de uma planta a partir de uma 

semente? Marcos 4:26-29. Como esse processo se relaciona com nosso 

próprio crescimento? 

Mc 4:26-29 — Disse também: O Reino de Deus é assim como se um homem 

lançasse semente à terra, 27 e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a 

semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. 28 A terra por si mesma produz 

fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. 29 Mas 

assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. 

Nos primeiros anos da vida de uma criança, o solo do coração deve ser 

cuidadosamente preparado para receber as chuvas da graça de Deus. Então as 

sementes da verdade devem ser cuidadosamente plantadas e diligentemente 

cultivadas. E Deus, que recompensa todos os esforços feitos em Seu nome, colocará 

a vida na semente; e aparecerá primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão 

cheio na espiga. — O lar adventista, p. 201. 

 

Quinta-feira, 12 de abril 

5. A LEI DE CAUSA E EFEITO 

A. O que determinará o tipo de colheita? Gálatas 6:7 e 8; Mateus 7:16 e 17. 

Gl 6:7 e 8 — Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o 

homem semear, isso também ceifará. 8 Porque quem semeia na sua carne, da carne 

ceifará a corrupção; mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 

Mt 7:16 e 17 — Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos 

espinheiros, ou figos dos abrolhos? 17 Assim, toda árvore boa produz bons frutos; 

porém a árvore má produz frutos maus. 

Pelas leis de Deus na natureza, o efeito se segue à causa com invariável certeza. A 

colheita confirma o plantio. Aqui nenhuma aparência ou disfarce são tolerados. Os 

homens podem enganar seus semelhantes e então receber elogios e pagamentos pelo 

serviço que não prestaram. Mas na natureza não pode haver fraude. Quanto ao 

marido infiel, a colheita o sentencia à condenação. E no sentido mais elevado, isso 

também é verdadeiro no campo da espiritualidade. [...] [O homem, em qualquer 

negócio ou profissão, que é infiel quanto às suas mais altas responsabilidades], pode 

gabar-se de que, enquanto o erro permanecer oculto, ele está tirando vantagem. Mas 

não é assim; ele está é enganando a si mesmo. A colheita da vida é o caráter, e é 

isso que determina o destino, tanto para esta vida como para a vida futura. 

A colheita é uma reprodução exata do plantio. Cada semente produz frutos de acordo 

com a sua espécie. E é assim com os traços de caráter que nutrimos. O egoísmo, o 

amor ao eu, a confiança própria, a autoindulgência se reproduzem, e a colheita de 

tudo isso é miséria e ruína. [...] Amor, simpatia e bondade rendem frutos de bênçãos 

— uma colheita que é eterna. — Educação, pp. 108 e 109. 

B. O que colheremos quando colocarmos Deus acima de todas as 

considerações terrenas? Lucas 18:29 e 30. 



Lc 18:29 e 30 — Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que 

tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por amor do Reino de 

Deus, 30 que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a 

vida eterna. 

 

Sexta-feira, 13 de abril 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Embora a semente tenha vida em si mesma, o que é preciso para fazê-la 

crescer? O que é necessário para o crescimento na área espiritual? 

2. Qual deve ser a nossa atitude ao plantar a semente do evangelho? Como o 

Salvador nos deu exemplo quanto a isso? 

3. Se temos boa semente crescendo em nosso coração, falaremos a respeito do quê? 

4. Como a semente de mostarda ilustra o crescimento do Reino de Deus? 

5. O que precisamos semear a fim de obtermos uma colheita imortal? 

 



Lição 3 - Sábado, 21 de abril de 2018 

O JOIO EM MEIO AO TRIGO 

 
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O Reino dos Céus é semelhante ao homem que 

semeou boa semente no seu campo (Mateus 13:24). 

Daqueles que estarão no Céu, haverá muitos que seus vizinhos jamais pensaram 

encontrar ali. O homem julga pelas aparências, mas Deus vê o coração. O joio e o 

trigo devem crescer juntos até a colheita; e a colheita é o fim do tempo da graça. —

 Parábolas de Jesus, p. 71. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 70-75 (capítulo 4: “Por que existe o 

mal?”). 

 

Domingo, 15 de abril 

1. A OBRA DE DEUS 

A. Onde a boa semente foi plantada? Mateus 13:24. 

Mt 13:24 — Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O Reino dos céus é semelhante ao 

homem que semeou boa semente no seu campo. 

“O campo”, disse Cristo, “é o mundo” (Mateus 13:38). Contudo, devemos entender o 

significado disso como sendo a igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma 

descrição daquilo que pertence ao Reino de Deus e Sua obra de salvação dos 

homens; e essa obra é realizada através da igreja. Sim, é verdade, o Espírito Santo 

tem andado por todo o mundo; em todos os lugares está sensibilizando corações 

humanos; mas é na igreja que estamos crescendo e amadurecendo para o celeiro de 

Deus. — Parábolas de Jesus, p. 70. 

B. Qual é o objeto da mais alta consideração de Deus neste mundo? Zacarias 

2:8 (última parte); Efésios 5:25. 

Zc 2:8 (ú. p.) — [...] Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do Seu olho. 

Ef 5:25 — Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a 

igreja, e a Si mesmo se entregou por ela. 

Eu afirmo a meus irmãos e irmãs que a igreja de Cristo, débil e defeituosa como 

possa parecer, é o único objeto na Terra sobre o qual Ele confere Seu supremo 

cuidado. Enquanto estende Seu convite a todo o mundo para que se dirijam a Ele e 

sejam salvos, o Senhor confia aos Seus anjos a missão de ajudar a toda alma que vai 

até Ele arrependida e contrita, enquanto Ele Se aproxima pessoalmente, por meio de 

Seu Espírito Santo, do coração de Sua igreja. — Testemunhos para ministros, p. 15. 

 

Segunda-feira, 16 de abril 

2. IMPEDINDO O TRABALHO DO INIMIGO 

A. Quem mais está empenhado em semear, e que tipo de semente ele 

espalha? Mateus 13:38 e 39. 



Mt 13:38 e 39 — O campo é o mundo; a boa semente são os filhos do Reino; o joio 

são os filhos do maligno; 39 o inimigo que o semeou é o Diabo; a ceifa é o fim do 

mundo, e os celeiros são os anjos. 

O joio representa uma classe que é o fruto ou encarnação do erro, de falsos 

princípios. “O inimigo que o semeou é o Diabo” (Mateus 13:39). Nem Deus nem Seus 

anjos jamais plantaram uma semente que produza joio. Essa praga é sempre 

semeada por Satanás, o inimigo de Deus e do homem. — Parábolas de Jesus, p. 71. 

Enquanto o Senhor encaminha à igreja aqueles que são verdadeiramente convertidos, 

ao mesmo tempo Satanás leva pessoas não convertidas à comunhão. Enquanto Cristo 

introduz a boa semente, Satanás semeia o joio. Há duas influências opostas exercidas 

continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência trabalha para a 

purificação dela, enquanto a outra opera para corromper o povo de Deus. —

 Testemunhos para ministros, p. 46. 

B. Na parábola, em que ocasião o inimigo atuou? Mateus 13:25. O que 

podemos aprender disso? 

Mt 13:25 — Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio 

no meio do trigo, e retirou-se. 

Quando a palavra é pregada, lembrem-se, irmãos, de que estão ouvindo a voz de 

Deus por meio de Seu servo designado. Ouçam com atenção. Não durmam um 

instante, porque esse cochilo poderá fazê-los perder as próprias palavras de que mais 

precisam — as próprias palavras que, se obedecidas, salvariam seus pés de se 

desviarem para caminhos errados. Às vezes, homens e mulheres jovens têm tão 

pouca reverência pela casa e pelo culto a Deus que mantêm contínua comunicação 

uns com os outros durante o sermão. Caso pudessem ver os anjos de Deus olhando 

para eles e anotando suas ações, ficariam cheios de vergonha, com nojo de si 

mesmos. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás 

semeou seu joio. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 493. 

C. Como a obra do inimigo poderia ter sido impedida? 1 Tessalonicenses 5:5-

8. 

1 Ts 5:5-8 — Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da 

noite nem das trevas; 6 não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e 

sejamos sóbrios. 7 Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se 

embriagam, embriagam-se de noite; 8 mas nós, porque somos do dia, sejamos 

sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança 

da salvação 

Se a fidelidade e a vigilância tivessem sido preservadas, se não houvesse nenhum 

sono ou negligência por parte de qualquer pessoa, o inimigo não teria oportunidade 

tão favorável para espalhar joio entre o trigo. Satanás nunca dorme. Ele está à 

espreita, aperfeiçoando cada oportunidade para introduzir seus agentes a fim de 

espalhar o erro, o qual encontra um bom solo em muitos corações não santificados. 

— Ibidem, vol. 3, p. 113. 

 

Terça-feira, 17 de abril 

3. TRIGO E JOIO MISTURADOS 



A. O que os servos perceberam quando nasceram as folhas? Mateus 

13:26. Qual foi a proposta deles para preservar a pureza da safra? Mateus 

13:27 e 28. 

Mt 13:26 — Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu 

também o joio. 

Mt 13:27 e 28 — Chegaram, pois, os servos do proprietário, e disseram-lhe: Senhor, 

não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? 28 Respondeu-

lhes: Algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que 

vamos arrancá-lo? 

Os servos de Cristo se entristecem ao contemplar os verdadeiros e falsos crentes 

juntos na igreja. Por muito tempo desejam fazer algo para limpá-la. Do mesmo modo 

que os servos do pai de família, eles estão prontos para arrancar o joio. — Parábolas 

de Jesus, p. 71. 

B. Qual foi a orientação do Mestre a respeito do joio? Por quê? Mateus 13:29 

e 30. 

Mt 13:29 e 30 — Ele, porém, disse: Não; para que ao colher o joio, não arranqueis 

com ele também o trigo. 30 Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; e, por ocasião 

da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o 

queimar; o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. 

Do mesmo modo que as raízes do joio estão intimamente entrelaçadas com as raízes 

do bom grão, os falsos irmãos da igreja podem estar intimamente unidos aos 

verdadeiros discípulos. O caráter real desses crentes fingidos não é plenamente 

manifestado. Se fossem retirados da igreja, poderiam levar outros a tropeçar, os 

quais permaneceriam firmes se não fosse por isso. — Ibidem, p. 72. 

Em Sua misericórdia e longanimidade, Deus trabalhou pacientemente com os 

perversos, e até mesmo com os de coração falso. Entre os apóstolos que Cristo 

escolheu, Judas era um traidor. Deveria, então, ser motivo para surpresa ou 

desânimo o fato de atualmente haver tantas pessoas de coração falso entre os 

obreiros do Mestre? Se Aquele que lê os corações conseguiu suportar a pessoa que 

sabia ser Seu traidor, com que paciência deveríamos tratar aqueles que estão em 

falta! — A ciência do bom viver, p. 493. 

C. Por que a orientação do Mestre [quanto ao joio e o trigo] não pode ser 

usada para justificar a tolerância de pecadores declarados na igreja? Mateus 

18:17; 1 Coríntios 5:6, 11 e 13. 

Mt 18:17 — Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja; e, se também recusar ouvir a igreja, 

considera-o como gentio e publicano. 

1Co 5:6, 11 e 13 — Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de 

fermento leveda a massa toda? [...] 11 Mas agora vos escrevo que não vos 

comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou 

idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com esse tal nem sequer comais. 

[...] 13 Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. 

Como um povo que professa ser reformador, que leva em consideração as verdades 

mais solenes e purificadoras da Palavra de Deus, devemos elevar o padrão muito 

mais alto do que temos feito. Pecado e pecadores na igreja devem ser prontamente 



tratados, para que outras pessoas não sejam contaminadas. A verdade e a pureza 

exigem que façamos uma obra mais ampla para limpar o acampamento de Acãs. Que 

todos aqueles que estão em posições de responsabilidade não sofram o pecado de um 

irmão. Declarem a ele que deve eliminar o seu pecado, ou ser afastado da igreja. —

 Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 147. 

 

Quarta-feira, 18 de abril 

4. NA IGREJA 

A. Como é simbolizada a obra de separar o trigo do joio? Ezequiel 9:2-

4. Quando essa obra começa? Apocalipse 14:9-13. 

Ez 9:2-4 — E eis que vinham seis homens do caminho da porta superior, que olha 

para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão; e entre eles um 

homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram, e se 

puseram junto ao altar de bronze. 3 E a glória do Deus de Israel se levantou do 

querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa; e clamou ao homem 

vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. 4 E disse-lhe o 

Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as 

testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações 

que se cometem no meio dela. 

Ap 14:9-13 — Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se 

alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na fronte, ou na mão, 10 

também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, 

no cálice da Sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos 

e diante do Cordeiro. 11 A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não 

têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem 

aquele que recebe o sinal do seu nome. 12 Aqui está a perseverança dos santos, 

daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 13 Então ouvi uma 

voz do Céu que dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem 

no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas 

obras os acompanham. 

Então, vi o terceiro anjo. Disse o meu anjo acompanhante: “Terrível é sua 

obra. Espantosa é a sua missão. Ele é o anjo que há de separar o trigo do joio, e 

selar, ou amarrar, o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a 

mente, toda a atenção”. — Primeiros Escritos, p. 118. 

O tempo do juízo é o mais solene período, quando o Senhor reúne os que são Seus 

dentre o joio. Os que têm pertencido a uma mesma família são separados. O selo é 

colocado sobre os justos. — Testemunhos para ministros, p. 234. 

O anjo deve colocar uma marca na fronte de todos os que foram separados do pecado 

e pecadores, e o anjo destruidor irá adiante, para eliminar completamente jovens e 

velhos. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 505. 

B. Por que Deus é o único capaz de julgar aqueles que não cometem pecado 

aberto? Salmos 7:9 (última parte); Salmos 44:21; Provérbios 21:2. 

Sl 7:9 — [...] Pois Tu, ó justo Deus, provas o coração e os rins. 



Sl 44:21 — Porventura Deus não haveria de esquadrinhar isso? Pois Ele conhece os 

segredos do coração. 

Pv 21:2 — Todo caminho do homem é reto aos seus olhos; mas o Senhor pesa os 

corações. 

Se tentássemos eliminar da igreja aqueles que consideramos ser falsos cristãos, 

certamente cometeríamos erros. Com frequência consideramos ser casos perdidos 

justamente aqueles a quem Cristo está atraindo para Si. Se tratássemos essas 

pessoas de acordo com nosso julgamento imperfeito, talvez apagaríamos sua última 

esperança. Muitos daqueles que se consideram cristãos serão finalmente achados em 

falta. — Parábolas de Jesus, pp. 71 e 72. 

C. Que evidência demonstra que o destino de cada classe é determinado 

antes do fechamento da porta da graça? Apocalipse 22:11. 

Ap 22:11 — Quem é injusto, faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e 

quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda. 

Não haverá um tempo em que todos os ímpios se converterão a Deus. O trigo e o joio 

crescem juntos até a colheita. [...]  

Quando a obra do evangelho é concluída, segue-se imediatamente a separação entre 

o bem e o mal, e o destino de cada classe é estabelecido para sempre. — Ibidem, p. 

123. 

 

Quinta-feira, 19 de abril 

5. NO MUNDO 

A. Por que o trigo permanece em contato com o joio até o fim de todas as 

coisas? 1 Pedro 2:9 (última parte). 

1Pe 2:9 (ú. p.) — [...] Para que anuncieis as grandezas dAquele que vos chamou das 

trevas para a Sua maravilhosa luz. 

Está exatamente sobre nós o dia em que os justos serão unidos em preciosos feixes 

para o celeiro celestial, enquanto os ímpios, assim como o joio, serão amarrados em 

molhos para os fogos do último grande dia. Enquanto isso, o trigo e o joio “crescem 

juntos até a ceifa” (Mateus 13:30). No cumprimento dos deveres da vida, os justos 

serão colocados em contato com os ímpios até o final. Os filhos da luz estão 

espalhados entre os filhos das trevas de tal forma que a diferença pode ser vista por 

todos. Assim, os filhos de Deus anunciam “as grandezas dAquele que vos chamou das 

trevas para a Sua maravilhosa luz” (1 Pedro 2:9). — Testemunhos para a 

igreja, vol. 5, p. 100. 

B. Que grande separação ocorrerá no fim de todas as coisas? Mateus 13:40-

43; Mateus 15:13; Mateus 24:31. Que festividade do Antigo Testamento 

simbolizava essa época? Levítico 23:34. 

Mt 13:40-43 — Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no 

fim do mundo. 41 Mandará o Filho do homem os Seus anjos, e eles ajuntarão do Seu 

Reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade, 42 e lançá-

los-ão na fornalha de fogo; ali haverá choro e ranger de dentes. 43 Então os justos 

resplandecerão como o Sol no reino de Seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. 



Mt 15:13 — Respondeu-lhes Ele: Toda planta que Meu Pai celestial não plantou será 

arrancada. 

Mt 24:31 — E Ele enviará os Seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais 

Lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos 

céus. 

Lv 23:34 — Fala aos filhos de Israel, dizendo: Desde o dia quinze desse sétimo mês 

haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor, por sete dias. 

A Festa dos Tabernáculos não era apenas comemorativa, mas simbólica. Não apenas 

apontava à permanência no deserto, mas da mesma forma que a festa da colheita, 

celebrava a safra dos frutos da terra e apontava para o grande dia da sega final, 

quando o Senhor da seara enviará Seus ceifeiros para amarrar o joio em feixes para o 

fogo, e juntar o trigo em Seu celeiro. Naquele tempo, os ímpios serão todos 

destruídos. — Patriarcas e profetas, p. 541. 

 

Sexta-feira, 20 de abril 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Onde devemos crescer em nossa fé, e como Deus nos envia ajuda? 

2. Como você pode impedir que Satanás semeie joio em seu coração enquanto você 

está na igreja? 

3. Por que devemos ser pacientes e compreensivos com nossos irmãos e irmãs? 

4. Por que não podemos arrancar da igreja as pessoas que pensamos ser joio? 

5. Qual é o propósito de espalhar os filhos da luz entre os filhos das 

trevas? Harmonizo-me com a luz ou com a escuridão? 

 



Lição 4 - Sábado, 28 de abril de 2018 

O FERMENTO DA VERDADE 

 
Outra parábola lhes disse: O Reino dos Céus é semelhante ao fermento que uma 

mulher tomou e misturou com três medidas de farinha, até ficar tudo levedado 

(Mateus 13:33). 

O fermento oculto na farinha opera de forma invisível, modificando a massa enquanto 

a leveda; da mesma forma, o fermento da verdade opera secreta e silenciosamente, 

de forma constante, para transformar a alma. — Parábolas de Jesus, p. 98. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 95-102 (capítulo 7: “Um poder que 

transforma e eleva”).  

 

Domingo, 22 de abril 

1. SEMELHANTE AO REINO DE DEUS 

A. Que significados a Bíblia dá ao fermento? Lucas 12:1; 1 Coríntios 5:8. 

Lc 12:1 — Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se 

atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos Seus discípulos: 

Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 

1Co 5:8 — Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o 

fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 

O fermento era às vezes usado entre os judeus como símbolo do pecado. Na época da 

Páscoa, as pessoas removiam todo o fermento de suas casas do mesmo modo como 

deveriam eliminar o pecado de seus corações. — Parábolas de Jesus, pp. 95 e 96. 

B. Contudo, que aplicação Jesus deu ao fermento usado em Sua 

parábola? Lucas 13:20 e 21. 

Lc 13:20 e 21 — E disse outra vez: A que compararei o Reino de Deus? 21 É 

semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas de 

farinha, até ficar toda ela levedada. 

Na parábola do Salvador, o fermento é empregado para representar o Reino dos 

Céus. Ele simboliza o vivificante e absorvente poder da graça de Deus. 

Ninguém é tão vil ou desceu a um nível tão baixo, que esteja além do alcance desse 

poder. Em todos aqueles que irão se submeter ao Espírito Santo, um novo princípio 

de vida deve ser implantado; a imagem perdida de Deus deve ser restaurada na 

humanidade. — Ibidem, p. 96. 

 

Segunda-feira, 23 de abril 

2. CATIVADO POR CRISTO 

A. Como Deus quer transformar nossa vida, e com que finalidade? Romanos 

12:2; Filipenses 2:5. 



Rm 12:2 — E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação 

da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 

vontade de Deus. 

Fp 2:5 — Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. 

Toda verdadeira reforma começa com a limpeza da alma. É pela lavagem da 

regeneração e pela renovação da mente através do poder do Espírito Santo que uma 

mudança é forjada na vida. [...]  

Se permitíssemos que nossa mente se demorasse mais em Cristo e no mundo 

celestial, encontraríamos um poderoso estímulo e apoio para lutar as batalhas do 

Senhor. Orgulho e amor ao mundo perderão seu poder ao contemplarmos as glórias 

daquela terra melhor que dentro em breve será nosso lar. Ao lado da bondade de 

Cristo, todas as atrações terrestres parecerão de pouco valor. — Filhos e filhas de 

Deus, p. 105. 

Enquanto estivermos unidos a Cristo, teremos a mente de Cristo. Pureza e amor 

brilham no caráter, a mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão do 

rosto é alterada. 

Cristo habitando na alma exerce um poder transformador, e a aparência externa 

confirma a paz e a alegria que reinam no coração. — Refletindo a Cristo, p. 104. 

B. Como Deus quer mudar nossos pensamentos? 2 Coríntios 3:18; Filipenses 

2:3 e 4. 

2Co 3:18 — Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a 

glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como 

pelo Espírito do Senhor. 

Fp 2:3 e 4 — Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada 

um considere os outros superiores a si mesmo; 4 não olhe cada um somente para o 

que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 

Contemplando a Cristo, somos transformados. Se o coração se detém 

constantemente sobre as coisas seculares, esses interesses se tornam todo-

absorventes, afetando o caráter de tal forma que a glória de Deus é perdida de vista 

e esquecida. As oportunidades que estão ao nosso alcance para que nos tornemos 

familiarizados com as coisas celestiais são negligenciadas. A vida espiritual morre. —

 Filhos e filhas de Deus, p. 105. 

Ao termos um conhecimento de Cristo — de Suas palavras, hábitos e lições 

instrutivas — emprestamos as virtudes do caráter que temos estudado tão 

cuidadosamente, e ficamos imbuídos do espírito que tanto admiramos. — Ibidem, p. 

235. 

À medida que fazemos de Cristo nosso companheiro diário, sentiremos que os 

poderes de um mundo invisível nos rodeiam; e ao olharmos para Jesus, nos tornamos 

semelhantes à Sua imagem. Pela contemplação somos transformados. O caráter é 

suavizado, refinado e enobrecido para o reino celestial. — O maior discurso de 

Cristo, p. 85. 

 

Terça-feira, 24 de abril 



3. TRANSPLANTE DO CORAÇÃO 

A. Quando o fermento da verdade começa a agir? Jeremias 29:13. Por onde 

Deus inicia o processo? Jeremias 24:7; Ezequiel 11:19. 

Jr 29:13 — Buscar-Me-eis, e Me achareis, quando Me buscardes de todo o vosso 

coração. 

Jr 24:7 — E dar-lhes-ei coração para que Me conheçam, que Eu Sou o Senhor; e eles 

serão o Meu povo, e Eu serei o seu Deus; pois se voltarão para Mim de todo o seu 

coração. 

Ez 11:19 — E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito; e 

tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. 

Da mesma forma que o fermento age de dentro para fora quando misturado à 

farinha, a graça de Deus opera para transformar a vida renovando o 

coração. Nenhuma simples mudança externa é suficiente para nos colocar em 

harmonia com Deus. Há muitos que tentam reformar-se corrigindo este ou aquele 

mau hábito, e pensam que isso é suficiente para torná-los cristãos, mas começaram 

pelo lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o coração. — Parábolas de Jesus, p. 

97. 

O coração inteiro deve ser entregue a Deus, ou a mudança que nos restaurará à Sua 

imagem nunca será efetuada em nós. — Caminho a Cristo, p. 43. 

Coloque todo o seu ser nas mãos do Senhor — corpo, alma e  

espírito —, e decida tornar-se um amado e consagrado agente de Deus, movido por 

Sua vontade, controlado por Sua mente, inspirado por Seu Espírito. — Filhos e filhas 

de Deus, p. 105. 

B. Descreva o processo pelo qual o fermento age no interior do coração. João 

3:3-5. 

Jo 3:3-5 — Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém 

não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. 4 Perguntou-lhe Nicodemos: 

Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no 

ventre de sua mãe, e nascer? 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. 

Quando a verdade se torna um princípio permanente na vida, a alma é de novo 

gerada, “não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela Palavra de Deus viva, 

e que permanece para sempre” (1 Pedro 1:23). Esse novo nascimento é o resultado 

de se receber a Cristo como a Palavra de Deus. Quando pelo Espírito Santo as 

verdades divinas são impressas no coração, novas concepções são despertadas, e as 

energias até então dormentes são ativadas para cooperar com Deus. — Atos dos 

apóstolos, p. 520. 

Quando Jesus fala do novo coração, está Se referindo à mente, à vida, ao ser 

todo. Para passar por uma mudança de coração, é preciso desviar os afetos do 

mundo e fixá-los em Cristo. Ter um novo coração é ter uma mente nova, novos 

objetivos, novos motivos. Qual é o sinal de um novo coração? Uma vida 

transformada. É uma morte diária, momento a momento, para o orgulho e o 

egoísmo. [...]  



Em humilde e grata dependência, aquele que recebeu um novo coração confia na 

ajuda de Cristo. Ele revela em sua vida os frutos da justiça. No passado, amou a si 

mesmo. O prazer mundano já foi seu prazer. Agora seu ídolo é destronado, e Deus 

reina supremo. O pecado que uma vez amou, agora odeia. Firme e resolutamente 

segue no caminho da santidade. — Mensagens aos jovens, pp. 72 e 74. 

 

Quarta-feira, 25 de abril 

4. AGENTES DE MUDANÇA 

A. Qual é um dos métodos usados por Deus para mudar o caráter? Romanos 

10:17; João 17:17. 

Rm 10:17 — Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. 

Jo 17:17 — Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. 

O fermento da verdade opera uma mudança no ser humano todo, refinando o homem 

grosseiro, tornando o rude gentil, e fazendo do egoísta um generoso. Por ele, o 

corrupto é purificado e lavado no sangue do Cordeiro. Por meio do poder vivificante 

de Jesus, coração, mente e forças são levados à harmonia com a vida divina. O 

homem, com sua natureza humana, se torna participante da divindade. Cristo é 

honrado em excelência e perfeição de caráter. Assim que essas mudanças são 

efetuadas, anjos intervêm com um hino arrebatador, e Deus e Cristo Se regozijam 

pelos seres humanos moldados à semelhança divina. — Parábolas de Jesus, p. 102. 

Se estudada e obedecida, a Palavra de Deus opera no coração, controlando todo 

atributo não santificado. O Espírito Santo Se aproxima 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 vontade. — Nos lugares celestiais, p. 21. 

B. De que forma o Espírito Santo opera na vida a fim de realizar essa 

mudança? João 3:8. Como isso é comparado ao trabalho do fermento na 

farinha? 

Jo 3:8 — O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz; mas não sabes donde vem, 

nem para onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 

O fermento oculto na farinha opera de forma invisível para levedar toda a massa; o 

fermento da verdade age da mesma forma: secretamente, silenciosamente, em ritmo 

constante para transformar a alma. As inclinações naturais são abrandadas e 

subjugadas. Novos pensamentos, novos sentimentos e novos motivos são 

implantados. É configurado um novo padrão de caráter — a vida de Cristo. A mente é 

mudada; as faculdades são despertadas para a ação em novas fileiras. O homem não 

é dotado de novas faculdades, mas as já existentes são santificadas. A consciência é 

despertada. Somos dotados de traços de caráter que nos permitem prestar serviço a 

Deus. — Parábolas de Jesus, pp. 98 e 99. 

C. Qual será o guia de nossas decisões em nossa vida transformada? João 

8:29. 

Jo 8:29 — E Aquele que Me enviou está comigo; não Me tem deixado só; porque faço 

sempre o que é do Seu agrado. 



A essência de toda justiça é a lealdade ao nosso Redentor. Isso nos levará a fazer o 

que é direito pelo fato de ser certo, porque o agir corretamente é agradável a Deus. 

— Ibidem, pp. 97 e 98. 

 

Quinta-feira, 26 de abril 

5. A OPERAÇÃO DO FERMENTO NA VIDA 

A. Qual é uma das características básicas do Reino de Deus? 1 João 

4:10; João 3:16. 

1Jo 4:10 — Nisto está o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em 

que Ele nos amou a nós, e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 

Jo 3:16 — Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

Na contemplação de Cristo nos demoramos à margem de um amor sem 

medida. Ainda que façamos todo o esforço para falar desse amor, a linguagem nos 

falha. Meditamos em Sua vida na Terra, em Seu sacrifício por nós, em Sua obra no 

Céu como nosso Advogado, e nas mansões que está preparando para aqueles que O 

amam, e em seguida podemos apenas exclamar: “Quão amplo e profundo é o amor 

de Cristo!” — Atos dos apóstolos, pp. 333 e 334. 

B. Como essa característica será revelada em nossas relações com os 

outros? João 13:34; 1 João 4:11; Colossenses 3:12. 

Jo 13:34 — Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim 

como Eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. 

1Jo 4:11 — Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns 

aos outros. 

Cl 3:12 — Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração 

compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 

Devemos ser abnegados, sempre [...] procurando oportunidades para animar os 

outros, amenizando e aliviando suas dores e cargas por atitudes bondosas e 

pequenos atos de amor. Essas cortesias premeditadas, que começam por nossas 

famílias e se estendem além do círculo doméstico, ajudam a completar a soma da 

felicidade da vida. — Minha consagração hoje, p. 192. 

A cada hora que Cristo permanecia sobre a Terra, o amor de Deus fluía dEle em 

irreprimíveis correntes. Todos os que estão cheios de Seu Espírito amarão como Ele 

amou. O mesmo princípio que atuava em Cristo também atuará neles em todo o seu 

trato de uns para com os outros. — O Desejado de Todas as Nações, p. 678. 

Se Cristo habita em nós, revelaremos Seu amor altruísta a todos com quem 

entrarmos em contato. — A ciência do bom viver, p. 162. 

 

Sexta-feira, 27 de abril 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Que poder é demonstrado pelo fermento na parábola do Salvador? 



2. Se preenchermos nossos pensamentos com Cristo e o Céu, que efeito essa 

mudança exercerá sobre nossa experiência espiritual? 

3. Por que uma verdadeira mudança de vida é semelhante ao fermento, que age de 

dentro para fora? 

4. Quais são algumas formas de o fermento da verdade operar nossa 

transformação? O que ocorre com nossas inclinações naturais? O que essa 

transformação significa? 

5. Como podemos demonstrar o amor de Cristo aos outros? 

 



Sábado, 5 de maio de 2018 

OFERTA DE PRIMEIRO SÁBADO  

 

Para as missões mundiais 

Vivemos nos últimos momentos da história do planeta Terra, e nosso Senhor tem 

aguardado ansiosa e longamente para poder nos levar ao lar. Os eventos proféticos 

que se desenrolam diante dos nossos olhos declaram que a segunda vinda de Jesus 

está próxima, às portas. Infelizmente, a mensagem do evangelho não alcançou o 

mundo inteiro, e nem todos tiveram a chance de ouvir a verdade para este tempo. 

“Os homens logo serão obrigados a tomar grandes decisões, e devem ter 

oportunidade de ouvir e compreender a verdade bíblica, a fim de que se decidam 

inteligentemente para o lado do bem”. — Evangelismo, p. 25. 

Como membros da igreja de Deus, é nosso privilégio representar Seu caráter e tomar 

parte na divulgação do evangelho até os confins da Terra, empenhando nosso tempo, 

força e recursos financeiros para essa obra especial. 

Graças às orações e contribuições financeiras dos nossos membros e amigos, novas 

missões estão sendo abertas em muitos lugares. Essas novas missões ainda precisam 

do nosso apoio até que sejam plenamente estabelecidas e se tornem 

autossustentáveis. Também precisamos efetuar a abertura de novas 

missões. Recolhemos anualmente uma oferta especial para suprir os meios 

necessários a fim de espalhar a mensagem em muitas partes do globo. 

“Por este tempo, devem existir representantes da verdade em cada cidade e nas mais 

remotas partes da Terra. Toda a Terra tem de ser iluminada pela glória da verdade 

divina. A luz deve brilhar sobre todos os países e todos os povos. E é daqueles que 

receberam a luz que ela deve ser transmitida a outros.” — Ibidem, p. 407. 

“Necessitam-se missionários em campos que mal foram penetrados. Abrem-se 

constantemente novos campos. A verdade precisa ser traduzida em diversas línguas, 

para que todas as nações possam desfrutar de sua influência pura e vivificante.” — 

Ibidem, p. 409. 

Apelamos com toda a sinceridade a você, neste sábado, para que una seus esforços 

aos dos missionários e suas famílias doando liberalmente para o apoio às nossas 

missões mundiais. Unidos dessa forma, poderemos ajudar a iluminar a Terra com a 

glória de Deus e apressar a volta de Jesus. 

Seus irmãos do Departamento Missionário 

 



Lição 5 - Sábado, 5 de maio de 2018 

O FARISEU E O PUBLICANO 

 
Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe não caia (1 Coríntios 10:12). 

Não há nada tão ofensivo a Deus ou tão perigoso para a alma humana como orgulho 

e autossuficiência. De todos os pecados, é o que desperta menos esperança, o mais 

incurável. — Parábolas de Jesus, p. 154. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 150-163 (capítulo 13: “Um sinal de 

grandeza”). 

 

Domingo, 29 de abril 

1. ADORANDO NO TEMPLO 

A. Qual foi o propósito de Jesus ao contar a parábola dos dois 

adoradores? Lucas 18:9. 

Lc 18:9 — Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo 

que eram justos, e desprezavam os outros. 

Devemos ter um conhecimento de nós mesmos, um conhecimento que resultará em 

contrição, antes que possamos encontrar perdão e paz. [...] É apenas quem 

reconhece a si mesmo como pecador que Cristo pode salvar. [...] Devemos estar a 

par de nossa verdadeira condição, ou não sentiremos necessidade do auxílio de 

Cristo. Devemos compreender nosso perigo, ou não procuraremos o 

refúgio. Devemos sentir a dor de nossas feridas, ou não desejaremos a cura. —

 Parábolas de Jesus, p. 158. 

B. Descreva os dois homens mencionados na parábola. Lucas 18:10-13. 

Lc 18:10-13 — Dois homens subiram ao templo para orar; um era fariseu e o outro, 

publicano. 11 O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu Te agradeço porque não 

sou como os outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros; nem mesmo como este 

publicano. 12 Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. 13 

Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o Céu, mas batendo no 

peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador (Nova Versão 

Internacional). 

O fariseu e o publicano representam duas grandes classes em que se dividem aqueles 

que adoram a Deus. Seus dois primeiros representantes encontram-se nos primeiros 

bebês que nasceram no mundo. Caim se achava justo, e aproximou-se de Deus 

levando apenas uma oferta de gratidão. Não confessou nenhum pecado e não 

reconheceu sua necessidade de misericórdia. Mas Abel se apresentou com o sangue 

que apontava para o Cordeiro de Deus. Aproximou-se como um pecador, 

confessando-se perdido; sua única esperança estava no imerecido amor de Deus. — 

Ibidem, p. 152. 

 

Segunda-feira, 30 de abril 



2. A SITUAÇÃO DO PONTO DE VISTA DIVINO 

A. O que Jesus concluiu a respeito dos dois adoradores no templo? Lucas 

18:14 (primeira parte). 

Lc 18:14 [p. p.] — Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele 

[...]. 

Para ser justificado, o pecador precisa ter a fé que se apropria dos méritos de Cristo 

para sua própria alma. Lemos que os demônios “creem e estremecem” (Tiago 2:19), 

mas a crença deles não lhes traz justificação, assim como a crença daqueles que 

aceitam apenas em nível intelectual as verdades da Bíblia não lhes traz 

salvação. Essa crença falha em atingir o ponto vital, pois a verdade não envolve o 

coração ou transforma o caráter. — Mensagens escolhidas, vol. 3, pp. 191 e 192. 

B. O que o fariseu não conseguia enxergar em si mesmo? Romanos 3:10-

12. Como podemos cometer o mesmo erro? 

Rm 3:10-12 — Como está escrito: Não há justo, nem sequer um. 11 Não há quem 

entenda; não há quem busque a Deus. 12 Todos se extraviaram; juntamente se 

fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. 

O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sinta ser um pecador que precisa 

de perdão, mas porque se acha justo e espera ser reconhecido. Ele considera sua 

adoração como um mérito que o recomenda a Deus. — Parábolas de Jesus, p. 150. 

Muitos são enganados com respeito à condição de seus corações. Eles não percebem 

que o coração natural é mais enganoso do que qualquer coisa, e desesperadamente 

perverso. Envolvem-se em sua justiça própria e ficam satisfeitos em alcançar seu 

próprio padrão humano de caráter; mas como é fatal sua falha quando não atingem o 

padrão divino, pois de si mesmos eles não podem satisfazer as exigências de Deus. —

 Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 320. 

C. Que princípio geral Jesus nos ensina a partir dessa parábola? Lucas 18:14 

(última parte); 1 Pedro 5:6; Tiago 4:10. 

Lc 18:14 [ú. p.] — [...] porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado; 

mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. 

1Pe 5:6 — Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a Seu 

tempo vos exalte. 

Tg 4:10 — Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 

Humilhem-se, irmãos. Ao fazer isso, é possível que os santos anjos se comuniquem 

com vocês e os coloquem em terreno vantajoso. Em seguida, em vez de ser 

defeituosa, sua experiência será preenchida com felicidade. — Este dia com Deus, p. 

35. 

Deus não concede perdão à pessoa cuja contrição não produz humildade. — The SDA 

Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 938. 

 

Terça-feira, 1º de maio 

3. TENDO A ATITUDE DO PUBLICANO 

A. Como Deus via a atitude do publicano? Salmos 51:17; Salmos 102:17. 



Sl 51:17 — O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração 

quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 

Sl 102:17 — Atendendo à oração do desamparado, e não desprezando a sua súplica. 

Oração ou jejum praticado com base em um espírito de justificação própria é uma 

abominação aos olhos de Deus. A assembleia solene para adoração, o circuito de 

cerimônias religiosas, a humilhação exterior, o majestoso sacrifício, declaram que a 

pessoa que pratica essas coisas se considera justa, como se tivesse direito ao 

Céu; mas é tudo um engano. Nossas próprias obras jamais poderão comprar a 

salvação. [...]  

O homem deve ser esvaziado do eu antes que possa ser, no sentido mais amplo, um 

crente em Jesus. Quando o eu é renunciado, então o Senhor pode fazer do ser 

humano uma nova criatura. — O Desejado de Todas as Nações, p. 280. 

B. Semelhante ao publicano, que experiência é necessária para que 

obtenhamos perdão e paz? 1 João 1:9; Jeremias 3:13. 

1Jo 1:9 — Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os 

pecados e nos purificar de toda injustiça. 

Jr 3:13 — Somente reconhece a tua iniquidade: que contra o Senhor teu Deus 

transgrediste, e estendeste os teus favores para os estranhos debaixo de toda árvore 

frondosa, e não deste ouvidos à Minha voz, diz o Senhor. 

Não é só no início da vida cristã que essa renúncia do eu deve ser feita. É um 

processo que deve ser renovado a cada passo que antecede o Céu. Todas as nossas 

boas obras dependem de um poder fora de nós mesmos. Portanto, é preciso haver 

um contínuo anseio do coração por Deus, uma contínua, sincera e quebrantadora 

confissão de pecado e humilhação de alma perante Ele. Apenas pela constante 

renúncia do eu e dependência de Cristo podemos caminhar com segurança. —

 Parábolas de Jesus, pp. 159 e 160. 

C. O que havia de diferente na oração do publicano? Jeremias 29:12 e 13. 

Jr 29:12 e 13 — Então Me invocareis, e ireis e orareis a Mim, e Eu vos ouvirei. 13 

Buscar-Me-eis, e Me achareis, quando Me buscardes de todo o vosso coração. 

Há dois tipos de oração: a formal e a da fé. A repetição comum de frases prontas, 

quando o coração não sente necessidade de Deus, é a oração formal. [...] Sejamos 

extremamente cuidadosos em todas as nossas orações para expressar os desejos 

[reais] do coração e dizer apenas o que queremos dizer. Todas as palavras floreadas 

que expressamos não se comparam a um único desejo santo. As orações mais 

eloquentes são apenas vãs repetições quando não expressam os verdadeiros 

sentimentos do coração. Mas a prece que vem de um coração sincero, quando as 

simples necessidades da alma são expressas exatamente do modo como pediríamos 

um favor a um amigo terreno, esperando que ele nos conceda o favor, essa é a 

oração da fé. — Minha consagração hoje, p. 19 [grifos do Editor]. 

 

Quarta-feira, 2 de maio 

4. EVITANDO AS ARMADILHAS DO FARISEU 



A. Que perigo ronda aqueles que não reconhecem sua 

pecaminosidade? Apocalipse 3:16 e 17; Lucas 5:31 e 32. 

Ap 3:16 e 17 — Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da 

Minha boca. 17 Porquanto dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; 

e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 

Lc 5:31 e 32 — Respondeu-lhes Jesus: Não necessitam de médico os sãos, mas sim 

os enfermos; 32 Eu não vim chamar justos, mas pecadores, ao arrependimento. 

A pessoa que cai em alguns dos pecados mais grosseiros pode ter uma sensação de 

sua vergonha, pobreza e necessidade da graça de Cristo; mas o orgulhoso não sente 

necessidade alguma, e por isso fecha o coração contra Cristo e as bênçãos infinitas 

que Ele veio dar. — Caminho a Cristo, p. 30. 

Fui comissionada agora a dizer aos nossos irmãos: Humilhem-se e confessem seus 

pecados, senão [o próprio] Deus irá humilhá-los. A mensagem à igreja de Laodiceia 

bate à porta daqueles que não a aplicam a si mesmos. — Conselhos aos escritores e 

editores, p. 99. 

B. Que má qualidade anda de mãos dadas com esse tipo de orgulho 

espiritual? Salmos 12:3. Que perigo está envolvido aqui? Provérbios 26:28 

(última parte); Provérbios 29:5. 

Sl 12:3 — Corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala 

soberbamente. 

Pv 26:28 — [...] E a boca lisonjeira opera a ruína. 

Pv 29:5 — O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. 

Precisamos evitar tudo o que encoraje orgulho e autossuficiência; por isso devemos 

tomar cuidado em dar e receber louvores e lisonjas. É obra de Satanás lisonjear. Ele 

lida com a lisonja ao mesmo tempo em que acusa e condena. Assim busca operar a 

ruína da alma. Aqueles que bajulam os homens são usados por Satanás como seus 

agentes. Que os obreiros de Cristo afastem para longe de si cada palavra de 

louvor. Deixemos o eu fora das vistas. Unicamente Cristo deve ser exaltado. —

 Parábolas de Jesus, pp. 161 e 162. 

C. Ainda que tivesse sido um líder orgulhoso em Israel, como a experiência 

de Paulo mudou? Filipenses 3:6-9; Romanos 7:9; Gálatas 6:14. 

Fp 3:6-9 — Quanto ao zelo, persegui a igreja; quanto à justiça que há na Lei, fui 

irrepreensível. 7 Mas o que para mim era lucro passei a considerá-lo como perda por 

amor de Cristo; 8 sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela 

excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de 

todas estas coisas, e as considero como refugo, para que possa ganhar a Cristo, 9 e 

seja achado nEle, não tendo como minha justiça a que vem da Lei, mas a que vem 

pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. 

Rm 7:9 — E outrora eu vivia sem a Lei; mas assim que veio o mandamento, reviveu 

o pecado, e eu morri. 

Gl 6:14 — Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor 

Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. 



Julgado pela letra da Lei como os homens a aplicam à vida exterior, [Paulo] estava 

isento de pecado; mas quando contemplou a profundidade dos preceitos sagrados e 

viu a si mesmo como Deus o via, curvou-se em humilhação e confessou sua culpa. —

 Caminho a Cristo, pp. 29 e 30. 

Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e mais claramente virmos a pureza e 

grandeza de Seu caráter, menos motivos teremos para exaltar o próprio eu. O 

contraste entre nosso caráter e o dEle nos levará a humilhação de alma e profundo 

exame de coração. Quanto mais amarmos a Jesus, mais e mais o eu será 

completamente humilhado e esquecido. — Olhando para o alto, p. 46. 

 

Quinta-feira, 3 de maio 

5. PRATICANDO A HUMILDADE EM NOSSA VIDA 

A. Como Jesus demonstrou humildade em Sua própria vida? Filipenses 2:5-

11. 

Fp 2:5-11 — Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6 

o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que 

se devia aferrar, 7 mas esvaziou-Se a Si mesmo, tomando a forma de servo, 

tornando-Se semelhante aos homens; 8 e, achado na forma de homem, humilhou-Se 

a Si mesmo, tornando-Se obediente até a morte, e morte de cruz. 9 Pelo que 

também Deus O exaltou soberanamente, e Lhe deu o nome que é sobre todo nome; 

10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos Céus, e na 

Terra, e debaixo da terra, 11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para 

glória de Deus Pai. 

O Filho do homem Se humilhou para Se tornar o Servo de Deus. Submeteu-Se à 

humilhação e sacrificou-Se até a morte para dar liberdade, vida e um lugar em Seu 

reino àqueles que nEle creem. Deu Sua vida em resgate de muitos. Isso deve ser 

suficiente para deixar aqueles que estão em contínua busca pelo primeiro lugar, 

lutando pela supremacia, envergonhados de sua conduta. — Este dia com Deus, p. 

356. 

B. Em seguida, o que Cristo exige de nós? Lucas 9:23. Que bênçãos são 

prometidas aos humildes? Lucas 18:14 (última parte); 1 Pedro 5:6; Tiago 

4:10. 

Lc 9:23 — Em seguida dizia a todos: Se alguém quer vir após Mim, negue-se a si 

mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-Me. 

Lc 18:14 — [...] Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado; mas o 

que a si mesmo se humilhar será exaltado. 

1Pe 5:6 — Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a Seu 

tempo vos exalte. 

Tg 4:10 — Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 

Aqueles que creem em Cristo e andam humildemente ao Seu lado [...] são os que 

observam para ver o que podem fazer para ajudar, abençoar e fortalecer a outros, e 

cooperar com os anjos que ministram aos que hão de herdar a salvação. Jesus lhes 

dá graça, sabedoria e justiça, tornando-os uma bênção a todos com quem entram em 

contato. Quanto mais humildes em sua própria estimativa, maiores bênçãos recebem 



de Deus, porque não se exaltam pelo fato de recebê-las. Fazem uso correto de Suas 

bênçãos, pois as recebem para compartilhar. 

Os anjos ministradores recebem instruções do trono de Deus para cooperar com a 

humanidade. Recebem a graça de Cristo para transmiti-la aos seres humanos. — 

Idem. 

 

Sexta-feira, 4 de maio 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Por que Cristo só pode salvar aqueles que reconhecem ser pecadores? 

2. Por que você vai à igreja? 

3. Como devemos orar? 

4. Como podemos vencer o orgulho espiritual? 

5. Por que Deus confia Suas bênçãos aos humildes? 

 



Lição 6 - Sábado, 12 de maio de 2018 

O FILHO PRÓDIGO 

 
Porque este meu filho estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e foi achado. E 

começaram a regozijar-se (Lucas 15:24). 

O amor do Pai pela raça caída é incompreensível, insondável e sem paralelo. — A 

maravilhosa graça de Deus, p. 79. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 198-211 (capítulo 16: “A reabilitação do 

homem”). 

 

Domingo, 6 de maio 

1. A SEDUÇÃO DOS PRAZERES DESTE MUNDO 

A. Ainda que as parábolas tenham várias aplicações, a que classe especial a 

parábola do filho pródigo se aplica? Lucas 15:1 e 2. 

Lc 15:1 e 2 — Ora, chegavam-se a Ele todos os publicanos e pecadores para O ouvir. 

2 E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores, e come 

com eles. 

Na parábola do filho pródigo é apresentado o procedimento do Senhor para com 

aqueles que uma vez conheceram o amor do Pai, mas permitiram que o tentador os 

escravizasse à sua vontade. — Parábolas de Jesus, p. 198. 

B. Ao ser tentado pelo mundo, que pedido o filho mais novo fez, e qual foi a 

decisão do pai? Lucas 15:11 e 12. 

Lc 15:11 e 12 — Jesus continuou: "Um homem tinha dois filhos. 12 O mais novo 

disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua 

propriedade entre eles (Nova Versão Internacional). 

C. Quais foram as consequências das estúpidas ideias de liberdade do filho 

mais novo? Lucas 15:13 e 14; Jeremias 17:5 e 6. O que podemos aprender 

dessa história sobre o egoísmo? 

Lc 15:13 e 14 — Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para 

um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 14 E 

havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a 

passar necessidades. 

Jr 17:5 e 6 — Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no homem, e faz da 

carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor! 6 Pois é como o junípero1 no 

deserto, e não verá vir bem algum; antes morará nos lugares secos do deserto, em 

terra salgada e inabitada. 

Qualquer que seja a aparência, toda vida centralizada no eu é desperdiçada. Quem 

tenta viver distante de Deus está arruinando sua própria essência. Está dissipando os 

melhores anos, desperdiçando as faculdades da mente, do coração e da alma, e 

                                           
1 Junípero: Designação comum aos arbustos e árvores do gênero Juniperus, que reúne 50 espécies, também conhecidas como 

zimbro, nativas desde o hemisfério norte às regiões tropicais montanhosas do Caribe e da África. 



trabalhando para operar a ruína eterna. O homem que se afasta de Deus para servir 

a si mesmo é escravo de Mamon. — Ibidem, pp. 200 e 201. 

 

Segunda-feira, 7 de maio 

2. O VAZIO DOS PRAZERES MUNDANOS 

A. Que situação se desenvolveu? O que esse jovem, que uma vez fora bem 

alimentado, teve de fazer? Lucas 15:15 e 16. 

Lc 15:15 e 16 — Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o 

mandou para os seus campos a apascentar porcos. 16 E desejava encher o estômago 

com as alfarrobas que os porcos comiam; e ninguém lhe dava nada. 

Ao surgir uma grande fome, [o jovem da parábola] começa a passar necessidade, e 

decide unir-se a um cidadão do país que o envia para o campo a fim de alimentar 

porcos. Esse era o serviço mais humilhante e degradante para um judeu. O jovem 

que se vangloriava de sua liberdade agora é nada mais do que um escravo. Ele está 

na pior escravidão, pois “se torna prisioneiro das cordas do seu pecado” (Provérbios 

5:22 – Nova Versão Internacional). O brilho e o falso esplendor que o seduziram 

desaparecem, e ele sente o peso das algemas que o prendem. — Parábolas de 

Jesus, p. 200. 

B. Como resultado de sua experiência dolorosa e humilhante, como o filho 

pródigo reagiu ao poder do Espírito Santo? Lucas 15:17-19. 

Lc 15:17-19 — Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm 

abundância de pão, e eu aqui pereço de fome! 18 Levantar-me-ei, irei ter com meu 

pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o Céu e diante de ti; 19 já não sou digno de ser 

chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados. 

O jovem se volta da manada de porcos e das bolotas e dirige o olhar para 

casa. Tremendo de fraqueza e quase desmaiando de fome, toma o seu rumo com 

ansiedade. Não tem nada com o que cobrir seus farrapos, mas sua miséria venceu o 

orgulho, e ele se apressa a implorar o lugar de um servo onde uma vez fora um filho. 

— Ibidem, pp. 202 e 203. 

C. Que lições Salomão nos deixou após passar a maior parte de sua vida 

buscando a felicidade nas riquezas e nos prazeres mundanos? Eclesiastes 

2:4-12, 17 e 18. 

Ec 2:4-12, 17 e 18 — Fiz para mim obras magníficas: edifiquei casas, plantei 

vinhas; 5 fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. 

6 Fiz tanques de águas, para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. 7 

Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa; também tive grandes 

possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim 

em Jerusalém. 8 Ajuntei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das 

províncias; provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, 

concubinas em grande número. 9 Assim me engrandeci, e me tornei mais rico do que 

todos os que houve antes de mim em Jerusalém; perseverou também comigo a 

minha sabedoria. 10 E tudo quanto desejaram os meus olhos não lho neguei, nem 

privei o meu coração de alegria alguma; pois o meu coração se alegrou por todo o 

meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. 11 Então olhei eu 



para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho 

que eu aplicara em fazê-las; e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito 

nenhum havia debaixo do sol. 12 Virei-me para contemplar a sabedoria, e a loucura, 

e a estultícia; pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que já se fez! [...] 

17 Pelo que aborreci a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa; 

sim, tudo é vaidade e desejo vão. 18 Também eu aborreci todo o meu trabalho em 

que me afadigara debaixo do sol, visto que tenho de deixá-lo ao homem que virá 

depois de mim. 

Por sua própria amarga experiência, Salomão compreendeu o vazio de uma vida que 

busca nas coisas terrenas seu maior bem. Ergueu altares a deuses pagãos só para 

entender quão inútil é a promessa deles de dar repouso à alma. 

Em seus últimos anos, já cansado e sedento devido às rotas cisternas da Terra, 

Salomão voltou a beber da Fonte da vida. Pelo Espírito de inspiração, ele registrou 

para as gerações futuras a história de seus anos desperdiçados com suas lições de 

advertência. E assim, mesmo que o plantio de sua semente tenha sido ceifado por 

seu povo em colheitas do mal, a obra da vida de Salomão não foi totalmente 

perdida. Para ele, afinal, a disciplina do sofrimento realizou sua obra. —

 Educação, pp. 153 e 154. 

 

Terça-feira, 8 de maio 

3. A DEMONSTRAÇÃO DO AMOR DE UM PAI 

A. Quando o filho pródigo pôs sua fé em prática, o que ele descobriu ao se 

aproximar da casa paterna? Lucas 15:20 e 21. 

Lc 15:20 e 21 — Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu 

pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 

21 Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o Céu e diante de ti; já não sou digno de ser 

chamado teu filho. 

Em sua inquieta juventude, o pródigo via o pai como alguém rígido e severo. Quão 

diferente é seu conceito dele agora! — Parábolas de Jesus, p. 204. 

B. Como o pai demonstrou o amor e interesse que sempre sentiu por seu 

filho errante? Lucas 15:22-24. 

Lc 15:22-24 — Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e 

vesti-lho, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés; 23 trazei também o 

bezerro cevado e matai-o; comamos, e regozijemo-nos, 24 porque este meu filho 

estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a regozijar-se. 

O pai não permite que olhos zombadores desprezem a miséria e as roupas 

esfarrapadas de seu filho. Tira de seus próprios ombros o manto largo e valioso, e 

envolve com ele o corpo enfraquecido do filho, e então o jovem soluça o seu 

arrependimento, dizendo: “Pai, pequei contra o Céu e perante ti, e já não sou digno 

de ser chamado teu filho” (Lucas 15:21). Segurando o filho junto a si, o pai o leva 

para casa. Nenhuma oportunidade lhe foi dada para suplicar o lugar de um servo. Ele 

é um filho que será honrado com o melhor que a casa tem a oferecer, e exige-se dos 

criados e criadas que o respeitem e sirvam. — Ibidem, pp. 203 e 204. 



C. Quão grande é a alegria de nosso Pai celestial ao ver uma alma perdida 

retornar à casa paterna hoje? Sofonias 3:17. Que ordem Ele dará? Zacarias 

3:4 e 5. 

Sf 3:17 — O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar; ele Se 

deleitará em ti com alegria; renovar-te-á no Seu amor, regozijar-Se-á em ti com 

júbilo. 

Zc 3:4 e 5 — Então falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: 

Tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a 

tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. 5 Também disse eu: Ponham-lhe sobre 

a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e 

vestiram-no; e o anjo do Senhor estava ali de pé. 

Por meio [do plano da redenção], o pecador alcança o perdão dos pecados, sendo 

finalmente recebido no Céu — não como um culpado pecador perdoado e liberto do 

cativeiro, ainda sob vigilância, não admitido à amizade e segurança; mas recebido 

como filho e restituído à total confiança. [...]  

Somos salvos porque Deus ama a conquista do sangue de Cristo; e Ele não apenas 

perdoará o pecador arrependido, não apenas permitirá ao pecador entrar no Céu, 

mas Ele, o Pai das misericórdias, nos receberá nos portais celestes para nos dar 

ampla entrada nas mansões das bem-aventuranças. — The SDA Bible 

Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 950. 

 

Quarta-feira, 9 de maio 

4. O AMOR DO PAI PELO PECADOR 

A. Qual é a atitude das hostes celestiais quando um pecador se converte a 

Deus? Lucas 15:7. 

Lc 15:7 — Digo-vos que assim haverá maior alegria no Céu por um pecador que se 

arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. 

O homem caído deve aprender que nosso Pai celestial não estará satisfeito até que 

Seu amor envolva o pecador arrependido, transformado pelos méritos do imaculado 

Cordeiro de Deus. — A maravilhosa graça de Deus, p. 99. 

B. Quão profundo é o amor de Deus pelo homem, e o que esse amor O leva a 

fazer? Jeremias 31:3; João 3:16; João 12:32. 

Jr 31:3 — De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com amor eterno te 

amei, também com benignidade te atraí. 

Jo 3:16 — Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

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

Enquanto o pecador ainda está longe da casa paterna, desperdiçando seus bens em 

uma terra estranha, o coração de Deus está ansioso por ele; e cada desejo 

despertado na alma para voltar à casa do Pai não é senão a terna súplica de Seu 

Espírito, persuadindo, implorando, atraindo o errante para o coração amoroso de seu 

Pai. 



Mesmo tendo diante de você as ricas promessas da Bíblia, ainda é capaz de 

duvidar? Ou imagina que, quando um pobre pecador deseja voltar e abandonar seus 

pecados, o Senhor, com severidade, o impede de se prostrar, arrependido, aos Seus 

pés? Afaste esses pensamentos! Nada prejudicará mais sua própria alma do que 

manter esse conceito de seu Pai celestial. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. 

Entregou-Se na pessoa de Cristo, para que todos possam ser salvos e desfrutar da 

eterna bem-aventurança no Reino da glória. — Caminho a Cristo, p. 54. 

C. De que forma Deus deseja que manifestemos esse amor em nossa própria 

vida hoje? 1 João 4:20 e 21. 

1Jo 4:20 e 21 — Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. 

Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. 

21 E dEle temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. 

Quando o princípio celestial de amor eterno preencher o coração, fluirá para outros, 

não apenas como retribuição aos favores recebidos, mas porque o amor é o motivo 

das ações e modifica o caráter, controla os impulsos, governa as paixões, subjuga a 

inimizade e eleva e enobrece as afeições. Esse amor não é adquirido simplesmente 

para incluir “eu e meu”, mas é amplo como o mundo e alto como o Céu, e está em 

harmonia com o amor dos anjos celestes. Esse amor nutrido na alma torna a vida 

inteira agradável e derrama uma enobrecedora influência sobre todos ao redor. —

 Testemunhos para a igreja, vol. 4, pp. 223 e 224. 

 

Quinta-feira, 10 de maio 

5. UMA ADVERTÊNCIA CONTRA A JUSTIÇA PRÓPRIA 

A. Qual foi a maior preocupação para o arrogante filho mais velho? Lucas 

15:29 e 30. Que classe de pessoas ele representa? 

Lc 15:29 e 30 — Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e 

nunca transgredi um mandamento teu; contudo nunca me deste um cabrito para eu 

me regozijar com os meus amigos; 30 vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou 

os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. 

Pelo filho mais velho foram representados os endurecidos judeus dos dias de Cristo, e 

também os fariseus de todas as épocas, que olham com desprezo àqueles a quem 

consideram publicanos e pecadores. Pelo fato de eles mesmos não terem ido fundo no 

vício, estão cheios de justiça própria. [...] São semelhantes ao filho mais velho da 

parábola, que desfrutara de privilégios especiais da parte do Senhor. Afirmavam ser 

filhos da casa de Deus, mas tinham um espírito mercenário. Não trabalhavam por 

amor, mas esperando ser recompensados. — Parábolas de Jesus, p. 209. 

B. Qual foi o apelo do pai ao irmão mais velho? Lucas 15:31 e 32. 

Lc 15:31 e 32 — Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é 

meu é teu; 32 era justo, porém, regozijarmo-nos e alegramo-nos, porque este teu 

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

Na parábola, a admoestação que o pai dera ao filho mais velho representava o 

delicado apelo celestial feito aos fariseus. “Tudo o que é Meu é teu” (Lucas 15:31), 

não como um pagamento, mas como um presente. Da mesma forma que o pródigo, 

você pode receber esse dom apenas como uma dádiva imerecida do amor do Pai. 



Justiça própria não apenas leva os homens a representarem mal a Deus, mas os 

torna insensíveis e críticos em relação a seus irmãos. O filho mais velho, em seu 

egoísmo e ciúmes, estava pronto a observar seu irmão para criticar cada ato e acusá-

lo pela menor deficiência. Detectaria cada erro e aproveitaria ao máximo cada 

falha. Procuraria, desse modo, justificar seu próprio espírito implacável. Atualmente, 

muitos fazem a mesma coisa. Enquanto a alma trava seus primeiros combates contra 

um dilúvio de tentações, eles ficam de olho, teimosos, obstinados, reclamando e 

acusando. — Ibidem, pp. 209 e 210. 

 

Sexta-feira, 11 de maio 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Que lição é dada na parábola do filho pródigo? 

2. Como uma vida de pecado é, na realidade, uma vida de escravidão? 

3. Como Deus recebe o pecador que volta para Ele? 

4. Como o Pai atrai o pecador para Si? 

5. Como podemos ser semelhantes ao filho mais velho da parábola? 

 



Lição 7 - Sábado, 19 de maio de 2018 

A FIGUEIRA 

 
Não, Eu vos digo: antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis 

(Lucas 13:5). 

“O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao 

arrependimento” (2 Pedro 3:9 — Nova Versão Internacional). Mas, em vez de Sua 

amorosa bondade suavizando e dominando a alma, muitos dos que são objetos de 

Seu amor e misericórdia são incentivados a uma resistência mais decidida. Oh, que os 

homens não se esqueçam de que existe um limite para a paciência de Deus! — The 

Review and Herald, 7 de dezembro de 1897. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 212-218 (capítulo 17: “Alento nas 

dificuldades”). 

 

Domingo, 13 de maio 

1. MOTIVO PARA UMA PARÁBOLA 

A. Que evento recém-ocorrido em Jerusalém serviu de motivo para a 

apresentação da parábola da figueira? Lucas 13:1. 

Lc 13:1 — Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que Lhe falavam 

dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. 

Os ouvintes relataram a Jesus acerca de um evento recém-ocorrido que causara 

grande agitação. Algumas das medidas de Pôncio Pilatos, governador da Judeia, 

ofenderam o povo. Houve um tumulto em Jerusalém, e Pilatos usou de violência para 

reprimi-lo. Em uma ocasião, seus soldados invadiram o recinto do templo e mataram 

alguns peregrinos galileus no próprio ato de oferecer seus sacrifícios. — Parábolas de 

Jesus, pp. 212 e 213. 

B. Como podemos saber que os judeus consideravam o sofrimento uma 

punição pelo pecado? Lucas 13:2 e 4. 

Lc 13:2 e 4 — Respondeu-lhes Jesus: Pensais vós que esses foram maiores 

pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? [...] 4 Ou pensais 

que aqueles dezoito, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais 

culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? 

Os judeus consideravam a calamidade como um juízo punitivo pelo pecado do 

sofredor, e aqueles que relataram esse ato de violência fizeram-no com íntima 

satisfação. Em sua opinião, sua própria boa sorte era uma prova de que eles estavam 

em muito melhor condição, e por isso mais favorecidos pelo Senhor do que aqueles 

galileus. — Ibidem, p. 213. 

 

Segunda-feira, 14 de maio 

2. UMA ADVERTÊNCIA E UM APELO 



A. Que advertência e apelo estavam contidos na resposta de Jesus? Lucas 

13:3-5. 

Lc 13:3-5 — Não, eu vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual 

modo perecereis. 4 Ou pensais que aqueles dezoito, sobre os quais caiu a torre de 

Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de 

Jerusalém? 5 Não, eu vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual 

modo perecereis. 

Ao falar com os discípulos e a multidão, Jesus olhava com visão profética para o 

futuro e via Jerusalém cercada de exércitos. Ele ouvia o pesado ruído dos 

estrangeiros marchando contra a cidade escolhida, e viu milhares morrendo no cerco. 

Muitos judeus foram então assassinados da mesma forma que aqueles galileus no 

templo, no próprio ato de oferecer o sacrifício. As calamidades que recaíram sobre 

certos indivíduos eram advertências de Deus contra uma nação igualmente culpada. 

“Se não vos arrependerdes”, disse Jesus, “todos de igual modo perecereis” (Lucas 

13:5). O tempo de graça duraria ainda um pouco mais para eles. Ainda havia 

oportunidade para conhecerem as coisas que diziam respeito à sua paz (Lucas 

19:42). — Parábolas de Jesus, pp. 213 e 214. 

B. Em Seus ensinos, o que Jesus relacionou com a advertência de 

juízo? Lucas 9:56; João 3:17. 

Lc 9:56 — Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas 

para salvá-las. E foram para outra aldeia. 

Jo 3:17 — Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o 

mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. 

Em Seu ensino, Cristo relacionou a advertência de juízo ao convite de misericórdia. — 

Ibidem, p. 212. 

C. Que apelo Deus dirige a nós hoje? Ezequiel 18:31; Ezequiel 33:11. 

Ez 18:31 — Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra 

Mim; e criai em vós um coração novo e um espírito novo; pois, por que morrereis, ó 

casa de Israel [...]? 

Ez 33:11 — Dize-lhes: Vivo Eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte 

do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-

vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos; pois, por que morrereis, ó casa de 

Israel? 

A regeneração é o único caminho pelo qual podemos chegar à santa cidade. Estreita é 

a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, mas ao longo dele 

devemos levar homens, mulheres e crianças, ensinando-lhes que, para serem salvos, 

devem ter um coração novo e um espírito novo. Os antigos traços hereditários de 

caráter devem ser vencidos. Os desejos naturais da alma devem ser transformados. 

Todo o engano, toda a falsidade, toda má língua devem ser postos de lado. A nova 

vida, o que torna homens e mulheres semelhantes a Cristo, deve ser vivida. Estamos, 

por assim dizer, nadando contra a correnteza do mal. — Este dia com Deus, p. 108. 

O Senhor procura salvar, não destruir. Ele Se deleita no resgate dos pecadores. “Vivo 

Eu, diz o Senhor, que não tomo prazer na morte do ímpio” (Ezequiel 33:11). Por meio 



de advertências e súplicas, Ele convida o desobediente a deixar sua maldade, voltar 

para Ele e viver. — Profetas e reis, p. 105. 

 

Terça-feira, 15 de maio 

3. UMA ÁRVORE SIMBÓLICA 

A. A fim de confirmar Sua advertência e apelo, que parábola Jesus 

apresentou a Seus ouvintes? Lucas 13:6 e 7. Em que sentido a figueira estéril 

(infrutífera) era um símbolo apropriado da nação judaica? Oséias 10:1. 

Lc 13:6 e 7 — Então contou esta parábola: Um homem tinha uma figueira plantada 

em sua vinha. Foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. 7 Por isso, disse ao que 

cuidava da vinha: Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não 

acho. Corte-a! Por que deixá-la inutilizar a terra? (Nova Versão Internacional). 

Os 10:1 — Israel era como videira viçosa; cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, 

mais altares construía; quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas 

colunas sagradas (Nova Versão Internacional). 

O povo dos dias de Cristo fazia uma maior exibição de piedade do que os judeus de 

eras passadas, mas estavam ainda mais carentes das doces graças do Espírito de 

Deus. [...]  

Deus em Seu Filho procurava frutos e nada encontrou. Israel era um obstáculo para o 

solo. A própria existência deles era uma maldição, pois preenchia na vinha um lugar 

que uma árvore frutífera poderia ocupar. Roubava o mundo das bênçãos que Deus 

pretendia dar. Os israelitas haviam representado mal a Deus entre as nações. Eles 

não eram apenas inúteis, mas decididamente um obstáculo. Em grande medida, sua 

religião era enganosa e operava ruína em vez de salvação. — Parábolas de Jesus, p. 

215. 

B. O que comprova que a culpa do fracasso de Israel repousava sobre eles 

mesmos? Atos 7:51-53. 

At 7:51-53 — Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós 

sempre resistis ao Espírito Santo; como o fizeram os vossos pais, assim também vós. 

52 A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes 

anunciaram a vinda do Justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas, 

53 vós, que recebestes a Lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes. 

C. Como podemos também ser semelhantes à figueira infrutífera? João 15:4 

e 5. 

Jo 15:4 e 5 — Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós; como a vara de si 

mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não 

permanecerdes em Mim. 5 Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em 

Mim e Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis fazer. 

Como a figueira pretensiosa, podemos estar cobertos de folhas, mas sem fruto 

algum. Mesmo sabendo que a verdade que defendemos é tão firme como os montes 

eternos, quantos de nós estamos prontos para nos firmar sobre a teoria dessa 

verdade, sem ter evidência de que Cristo está nela, e ela em Cristo! Quantos se 

contentam em passar dia a dia sem experimentar sua influência santificadora sobre o 

coração, que leva a boas obras! [...]  



Não deveríamos apenas tomar posse da verdade, mas deixar que ela tome posse de 

nós, e assim ter a verdade em nós, e ao mesmo tempo estarmos na verdade. E se 

esse for o caso, nossa vida e caráter revelarão o fato de que a verdade está 

realizando algo por nós; está nos santificando e capacitando moralmente para a 

sociedade dos anjos celestiais no Reino da glória. A verdade que temos é do Céu; e 

quando essa religião encontra abrigo no coração, inicia sua obra de refinar e purificar. 

— The Signs of the Times, 9 de maio de 1878. 

 

Quarta-feira, 16 de maio 

4. UM TEMPO DE GRAÇA ADICIONAL 

A. Qual foi o pedido que o jardineiro fez ao proprietário da vinha? Lucas 

13:8. 

Lc 13:8 — Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao 

redor dela e a adubarei (Nova Versão Internacional). 

B. Que paralelo pode ser traçado entre os dias anteriores à destruição de 

Jerusalém e os dias que antecedem o final da história humana?  

2 Pedro 3:9 e 10. 

2Pe 3:9 e 10 — O Senhor não retarda a Sua promessa, ainda que alguns a têm por 

tardia; porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, 

senão que todos venham a arrepender-se. 10 Virá, pois, como ladrão o dia do 

Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se 

dissolverão, e a Terra, e as obras que nela há, serão descobertas. 

Ó, preciosa longanimidade de nosso misericordioso Salvador! Ó, que cada um dos 

queridos jovens aprecie o valor da alma que foi comprada por preço infinito no 

Calvário! Ó, que cada um avalie adequadamente as capacidades que lhe foram dadas 

por Deus! Por meio de Cristo, você pode subir a escada do progresso e entregar cada 

faculdade ao controle de Jesus. [...] Em espírito, pensamento, palavra e ação, você 

pode demonstrar que é movido pelo Espírito de Cristo, e sua vida pode exercer 

influência sobre outros. 

Estamos vivendo em uma época demasiado solene da história do mundo para sermos 

descuidados e indiferentes. [...] Você deve orar, crer e obedecer. Você não pode fazer 

nada em sua própria força; contudo, pela graça de Jesus Cristo, pode empregar suas 

faculdades de tal forma que produza o maior bem à sua própria alma e a maior 

bênção às almas de outros. Segure firme em Jesus, e você diligentemente operará as 

obras de Cristo, e finalmente receberá a recompensa eterna. — Filhos e filhas de 

Deus, p. 118. 

C. Ao concluir a parábola, como Jesus mostrou que eles mesmos, como 

nação, é que decidiriam seu próprio destino? Lucas 13:9. 

Lc 13:9 — Se der fruto no ano que vem, muito bem! Se não, corte-a (Nova Versão 

Internacional). 

Na parábola, Jesus não revelou o resultado da obra do jardineiro. Sua história foi 

interrompida nesse ponto. A conclusão da parábola dependia da geração que ouviu 

Suas palavras. A eles foi dado o aviso solene: “Se não, corte-a” (Lucas 

13:9). Dependia deles se as palavras irrevogáveis deviam ou não ser pronunciadas. O 



dia da ira estava próximo. Por meio das calamidades que ocorreram a Israel, o Dono 

da vinha os estava misericordiosamente advertindo da destruição da árvore 

infrutífera. — Parábolas de Jesus, p. 216. 

 

Quinta-feira, 17 de maio 

5. UMA ADVERTÊNCIA PARA NÓS HOJE  

A. Que advertência os crentes na tríplice mensagem angélica deveriam tirar 

dessa parábola? Que esforços Jesus ainda está fazendo em nosso 

favor? Isaías 27:2-4; Oséias 11:8 (primeira parte). 

Is 27:2-4 — Naquele dia haverá uma vinha deliciosa; cantai a seu respeito. 3 Eu, o 

Senhor, a guardo, e a cada momento a regarei; para que ninguém lhe faça dano, de 

noite e de dia a guardarei. 4 Não há indignação em Mim; oxalá que fossem ordenados 

diante de Mim em guerra sarças e espinheiros! eu marcharia contra eles e juntamente 

os queimaria. 

Os 11:8 — Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? [...]. 

A advertência também é direcionada a nós, que vivemos nesta geração. Ó coração 

indiferente, você é uma árvore infrutífera na vinha do Senhor? Será essa sentença de 

desgraça pronunciada em breve contra você? Há quanto tempo tem recebido Seus 

dons? Há quanto tempo Ele tem aguardado por uma resposta de amor? Que privilégio 

você tem, de estar plantado na vinha sob a cuidadosa proteção do Jardineiro! 

Frequentemente a mensagem do evangelho emocionou seu coração. Você assumiu o 

nome de Cristo, tornando-se exteriormente um membro da igreja que é o Seu corpo, 

e mesmo assim está consciente de não ter uma união vital com o grande coração de 

amor. A corrente dEle não flui através de você. As doces graças do caráter divino, “os 

frutos do Espírito”, não são vistos em sua vida. — Parábolas de Jesus, p. 216. 

B. Que sentença finalmente deve ser pronunciada contra aqueles que não 

atendem à carinhosa obra divina em seu favor? Oséias 4:17; Apocalipse 

3:16. 

Os 4:17 — Efraim está entregue aos ídolos; deixa-o. 

Ap 3:16 — Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da 

Minha boca. 

O coração que não responde à obra divina torna-se endurecido até ficar insensível à 

influência do Espírito Santo. Desse ponto em diante é dito: “Podes cortá-la; para que 

está ela ainda ocupando inutilmente a terra?” (Lucas 13:7). — Ibidem, p. 218. 

 

Sexta-feira, 18 de maio 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Por que os judeus falavam de calamidade com secreta satisfação? 

2. Como devemos mudar a fim de sermos regenerados, transformados em árvores 

frutíferas no jardim de Deus? 

3. Como o fato de falharmos em produzir frutos em nossa vida afeta o mundo que 

nos rodeia? Como isso reflete em nossa religião? 



4. Como o uso que fazemos das faculdades e aptidões recebidas de Deus afeta o fruto 

que produzimos em nossa vida? 

5. Ainda que sejamos membros da igreja, como podemos ser uma árvore infrutífera 

na vinha do Senhor? 

 



Lição 8 - Sábado, 26 de maio de 2018 

SEM AS VESTES NUPCIAIS 

 
E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui, sem teres veste nupcial? Ele, porém, 

emudeceu (Mateus 22:12). 

A parábola das bodas nos apresenta uma lição da mais elevada importância. Pelas 

bodas [celebração de casamento] é representada a união da humanidade com a 

divindade; a veste nupcial simboliza o caráter que deve possuir todo aquele que for 

considerado um convidado digno de comparecer ao casamento. — Parábolas de 

Jesus, p. 307. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 307-319 (capítulo 24: “Diante do 

supremo tribunal”). 

 

Domingo, 20 de maio 

1. CONVIDADO PARA AS BODAS REAIS 

A. Na parábola da veste nupcial, quem enviou o convite? Qual foi a resposta 

a ele? Mateus 22:2 e 3. 

Mt 22:2 e 3 — O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu 

filho. 3 Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não 

quiseram vir. 

B. Como o convite do rei foi tratado na segunda vez? Mateus 22:4-6. 

Mt 22:4-6 — Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que 

tenho o meu jantar preparado; os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está 

pronto; vinde às bodas. 5 Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu 

campo, outro para o seu negócio; 6 e os outros, apoderando-se dos servos, os 

ultrajaram e mataram. 

Nesta parábola [das bodas], como na da grande ceia, são simbolizados o convite do 

evangelho, sua rejeição pelo povo judeu e o misericordioso chamado aos gentios. Mas 

por parte daqueles que rejeitam o convite, essa parábola revela uma mais profunda 

ofensa e uma punição mais terrível. O chamado às bodas é o convite de um 

rei. Procede de uma autoridade investida de poder para ordenar. Concede grande 

honra. No entanto, é uma honra desprezada. A autoridade do rei não é apreciada. —

 Parábolas de Jesus, p. 307. 

C. Por último, o que o rei mandou fazer com aqueles que rejeitaram o 

convite? Mateus 22:7. 

Mt 22:7 — Mas o rei encolerizou-se; e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles 

homicidas, e incendiou a sua cidade. 

 

Segunda-feira, 21 de maio 

2. À PROCURA DE CONVIDADOS 



A. Quem, então, foi convidado para a festa de casamento? Mateus 22:8-10. O 

que esse chamado nos diz a respeito daqueles que aceitam o convite do 

evangelho? Mateus 7:21; Tiago 1:22; João 3:5. 

Mt 22:8-10 — Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, 

mas os convidados não eram dignos. 9 Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e 

a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. 10 E saíram aqueles servos pelos 

caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons; e 

encheu-se de convivas a sala nupcial. 

Mt 7:21 — Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no Reino dos Céus, mas 

aquele que faz a vontade de Meu Pai, que está nos Céus. 

Tg 1:22 — E sede cumpridores da Palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a 

vós mesmos. 

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. 

A primeira classe a ser convidada entendeu que não podia sacrificar as vantagens 

seculares para comparecer ao banquete do rei. E entre os que aceitaram o convite, 

havia alguns que só pensavam em benefício próprio. Compareceram apenas para 

participar das provisões do banquete, mas não tinham interesse em honrar o rei. —

 Parábolas de Jesus, p. 309. 

Não devemos nos surpreender pelo fato de o bem e o mal andarem lado a lado na 

igreja. Judas foi incluído entre os discípulos. Ele tinha todas as vantagens que um 

homem poderia ter; mas embora tivesse ouvido a verdade e escutado os princípios 

tão claramente estabelecidos, Cristo sabia que ele não recebera a verdade. Ele não 

digeriu a verdade. Ela não se tornou parte da essência de Judas. Seus velhos hábitos 

constantemente garantiam a supremacia. Contudo, Cristo não tomou medidas 

drásticas para afastar Judas dos discípulos. 

Chegará um tempo em que aqueles que se uniram à igreja, mas não a Cristo, serão 

revelados. — The Review and Herald, 7 de fevereiro de 1899. 

B. O que aconteceu quando o rei entrou na festa para inspecionar os 

convidados? Mateus 22:11. 

Mt 22:11 — Mas, quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que 

não trajava veste nupcial. 

Fora concedida uma veste nupcial para cada convidado. Era um presente do rei. Ao 

usá-la, os convidados demonstravam o seu respeito pelo doador da festa. No entanto, 

um homem estava usando roupas de cidadão comum. [...] Desprezou usar o traje 

providenciado por um tão alto preço. Dessa forma, ele insultou seu senhor. —

 Parábolas de Jesus, p. 309. 

C. O que o rei disse ao homem que estava sem a veste nupcial? Mateus 

22:12-14. 

Mt 22:12-14 — E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui, sem teres veste 

nupcial? Ele, porém, emudeceu. 13 Ordenou então o rei aos servos: Amarrai-o de pés 

e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores; ali haverá choro e ranger de dentes. 14 

Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 



Muitos ouvem o convite de misericórdia, e são testados e provados; mas poucos são 

marcados com o selo do Deus vivo. Poucos irão se humilhar como uma pequena 

criança, para que possam entrar no reino dos Céus. —  

Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 50. 

 

Terça-feira, 22 de maio 

3. UMA OBRA DE INVESTIGAÇÃO 

A. O que o exame dos convidados simboliza? Daniel 7:9 e 10. 

Dn 7:9 e 10 — Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião 

de dias Se assentou; o Seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da Sua 

cabeça como lã puríssima; o Seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram 

fogo ardente. 10 Um rio de fogo manava e saía de diante dEle; milhares de milhares 

O serviam, e miríades de miríades assistiam diante dEle. Assentou-se para o juízo, e 

os livros foram abertos. 

A investigação que o rei fez dos convidados da festa simboliza uma obra de 

julgamento. Os convidados do banquete evangélico são aqueles que professam servir 

a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Contudo, nem todos os que 

professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. Antes que a recompensa final seja 

dada, é preciso decidir quem está preparado para compartilhar da herança dos justos. 

Essa decisão deve ser tomada antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do Céu, 

para que quando Ele vier, Sua recompensa seja dada “a cada um segundo a sua 

obra” (Apocalipse 22:12). Então, antes de Sua vinda, terá sido determinada a 

qualidade da obra de cada homem, e a recompensa de cada um dos seguidores de 

Cristo terá sido repartida segundo as suas obras. — Parábolas de Jesus, p. 310. 

B. O que o convite do rei representa? De que modo essa parábola faz uma 

referência clara ao juízo investigativo em andamento? Apocalipse 3:20 e 21. 

O que muitos dizem por meio de suas ações? Apocalipse 3:17. 

Ap 3:20 e 21 — Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a 

porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. 21 Ao que vencer, Eu lhe 

concederei que se assente comigo no Meu trono. 

Ap 3:17 — Porquanto dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e 

não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 

Toda advertência, reprovação e súplica na Palavra de Deus ou através de Seus 

mensageiros, é uma batida à porta do coração. É a voz de Jesus pedindo entrada. A 

cada batida sem resposta, a disposição para abrir se torna mais fraca. As impressões 

do Espírito Santo agora desprezadas não serão tão fortes amanhã. O coração se torna 

menos sensível e cai numa perigosa inconsciência da brevidade da vida e da grande 

eternidade no além. — O Desejado de Todas as Nações, pp. 489 e 490. 

O homem que foi ao banquete sem a veste nupcial representa a condição de muitos 

em nosso mundo hoje. Professam ser cristãos e reclamam as bênçãos e privilégios do 

evangelho, mas não sentem necessidade de uma transformação de caráter. Nunca 

sentiram verdadeiro arrependimento pelo pecado. Não sentem necessidade de Cristo 

ou de exercer fé nEle. Não venceram suas tendências hereditárias ou cultivadas para 

o mal. No entanto, pensam ser suficientemente bons em si mesmos e confiam em 



seus próprios merecimentos em vez de confiar em Cristo. Vão ao banquete como 

ouvintes da Palavra, mas não vestiram o manto da justiça de Cristo. — Parábolas de 

Jesus, p. 315. 

 

Quarta-feira, 23 de maio 

4. POSSUINDO UM TRAJE CELESTIAL 

A. Em que consiste a veste nupcial que todos os que querem participar da 

festa das bodas no Céu devem ter? Apocalipse 19:7 e 8. 

Ap 19:7 e 8 — Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-Lhe a glória; porque são 

chegadas as bodas do Cordeiro, e já a Sua noiva se preparou, 8 e foi-lhe permitido 

vestir-se de linho fino, resplandecente e puro; pois o linho fino são as obras justas 

dos santos. 

A veste nupcial da parábola simboliza o caráter puro e imaculado que os verdadeiros 

seguidores de Cristo possuirão. [...] É a justiça de Cristo, Seu próprio caráter sem 

mácula, que é transmitido por meio da fé a todos os que recebem a Jesus como seu 

Salvador pessoal. [...]  

Essa veste, produzida nos teares1 do Céu, não possui um único fio de origem 

humana. Cristo formou um caráter perfeito em Sua humanidade, e nos oferece esse 

caráter. — Parábolas de Jesus, pp. 310 e 311. 

B. Como obtemos um caráter justo? Isaías 55:1; Mateus 5:6. 

Is 55:1 — Vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes 

dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, 

vinho e leite. 

Mt 5:6 — Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão 

fartos. 

Quando uma alma recebe a Cristo, recebe força para viver a vida de Cristo. — 

Ibidem, p. 314. 

A justiça não é obtida por dolorosas lutas ou fatigante trabalho, nem por ofertas ou 

sacrifício, mas é dada gratuitamente a cada alma que tem fome e sede dela. — O 

maior discurso de Cristo, p. 18. 

C. O que a justiça envolve? 1 João 3:7 e 24; João 15:5. 

1Jo 3:7 e 24 — Filhinhos, ninguém vos engane; quem pratica a justiça é justo, 

assim como Ele é justo; [...] 24 Quem guarda os Seus mandamentos, em Deus 

permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós: pelo Espírito 

que nos tem dado. 

Jo 15:5 — Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em Mim e Eu nele, 

esse dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis fazer. 

Justiça é agir corretamente, e todos serão julgados por seus atos. Nosso caráter é 

revelado pelo que fazemos. As obras mostram se a fé é genuína. [...]  

                                           
1 Tear: Artefato ou máquina destinada à fabricação de tecidos, malhas, tapetes, etc. 



Podemos acreditar que o nome de Jesus é o único debaixo do Céu pelo qual o homem 

pode ser salvo, e mesmo assim não fazer dEle, pela fé, o nosso Salvador pessoal. Não 

é suficiente crer na teoria da verdade. Não é bastante fazer profissão de fé em Cristo 

e ter nosso nome registrado nos livros da igreja. “Quem guarda os Seus 

mandamentos em Deus permanece, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele 

permanece em nós: pelo Espírito que nos tem dado” (1 João 3:24). “E nisto sabemos 

que O conhecemos; se guardamos os Seus mandamentos” (1 João 2:3). Essa é a 

genuína evidência de conversão. O que quer que declaremos não tem nenhum valor, 

a menos que Cristo seja revelado em obras de justiça. — Parábolas de Jesus, pp. 312 

e 313. 

 

Quinta-feira, 24 de maio 

5. UMA BENDITA EXPERIÊNCIA 

A. Descreva a experiência gloriosa daqueles que aceitam a oferta de Cristo, 

conforme relatado em Apocalipse 3:18. Apocalipse 19:8 e 9. 

Ap 3:18 — Aconselho-te que de Mim compres ouro refinado no fogo, para que te 

enriqueças; e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da 

tua nudez; e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. 

Ap 19:8 e 9 — E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro; pois 

o linho fino são as obras justas dos santos. 9 E disse-me: Escreve: Bem-aventurados 

aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são 

as verdadeiras palavras de Deus. 

As vestes imaculadas da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados 

e fiéis filhos de Deus. O desprezado remanescente está vestido com gloriosos trajes; 

nunca mais será contaminado pelas corrupções do mundo. Seus nomes são mantidos 

no livro da vida do Cordeiro, inscritos entre os fiéis de todas as épocas. [...]  

[Os fiéis] são aqueles que estão em pé sobre o Monte Sião com o Cordeiro, tendo o 

nome do Pai escrito na testa. Cantam um cântico novo diante do trono, um cântico 

que ninguém pode aprender, exceto os 144 mil que foram redimidos da Terra. —

 Profetas e reis, p. 591. 

B. Que experiência de Cristo, vivida durante Sua permanência na Terra, é 

possível obtermos hoje? Salmos 40:8; João 15:10. 

Sl 40:8 — Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu; sim, a Tua Lei está 

dentro do meu coração. 

Jo 15:10 — Se guardardes os Meus mandamentos, permanecereis no Meu amor; do 

mesmo modo que Eu tenho guardado os mandamentos de Meu Pai, e permaneço no 

Seu amor. 

Por meio de Sua perfeita obediência, [Cristo] tornou possível a todo ser humano 

obedecer aos mandamentos de Deus. Quando nos submetemos a Jesus, nosso 

coração se une ao dEle, nossa vontade e nossa mente se tornam uma com a Sua, 

nossos pensamentos são levados cativos a Ele; vivemos a vida dEle. Isso é o que 

significa estar trajado com as vestes de Sua justiça. — Parábolas de Jesus, p. 312. 

 



Sexta-feira, 25 de maio 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Como podemos honrar nosso Rei à medida que Ele nos convida a unir nossa 

humanidade à Sua divindade? 

2. Ocasionalmente, como posso ser semelhante àqueles que aceitaram o convite real 

pelos motivos errados? 

3. Como Jesus bate à porta do coração, e o que Ele deseja? 

4. O que é simbolizado pelo traje nupcial, e como podemos saber se o estamos 

usando? 

5. O que significa estar vestido com a justiça de Cristo? 

 



Sábado, 2 de junho de 2018 

OFERTA DE PRIMEIRO SÁBADO  

 

Para uma igreja em Tuticorin, Índia  

A Índia é um país com uma população de cerca de 1,3 bilhão de habitantes, o sétimo 

país do mundo em área geográfica. É composto por 29 estados e sete territórios. A 

costa da Índia se estende por mais de sete mil quilômetros. 

Tuticorin (Thoothukudi, em tâmil — a língua nativa do sul da Índia) é uma grande 

cidade portuária que fica na costa leste, perto de Kanyakumari (Cabo Comorim), que 

é o extremo sul do subcontinente indiano. 

Em 2007, irmãos da Missão Sul Indiana visitaram alguns adventistas e seus 

familiares, que tinham demonstrado um imenso interesse na verdade 

presente. Depois de ouvir e estudar a mensagem de reavivamento e reforma, 11 

almas se uniram à nossa igreja. O trabalho tem crescido, e a mensagem da Reforma 

atingiu algumas aldeias vizinhas. 

Os irmãos de Tuticorin adoram a Deus em um salão alugado. Apesar das limitações 

financeiras, conseguimos adquirir um terreno onde pretendemos erguer um 

monumento ao Senhor. No entanto, para realizar o sonho de construir um templo, 

precisamos da ajuda dos filhos de Deus do mundo inteiro. 

Por isso, pedimos, com toda a sinceridade, a todos os nossos irmãos, irmãs e amigos 

ao redor do mundo que têm apreço pela mensagem da Reforma e vivem por ela, que 

sejam super generosos em sua oferta para este projeto de construção. Também 

pedimos suas mais fervorosas orações para que este projeto seja concluído para a 

honra e glória de Deus. 

“Sobre todos os que creem, Deus colocou a responsabilidade de estabelecer igrejas 

com o claro objetivo de educar homens e mulheres a usarem as qualidades que lhes 

foram concedidas para benefício do mundo, empregando os meios que Ele lhes 

confiou para Sua glória. Tornou os seres humanos Seus administradores. Alegre e 

generosamente, devem usar os meios em seu poder para o avanço da justiça e da 

verdade. Devem empregar os talentos que receberam na edificação de Sua obra e na 

ampliação do Seu reino.” — Medicina e salvação, p. 315. 

Agradecemos antecipadamente ao corpo mundial de nossos irmãos por terem aberto 

seus corações a uma doação livre e generosa em prol da construção desta igreja; e 

também oramos para que o Senhor os abençoe abundantemente em tudo: que seus 

celeiros estejam cheios e que desfrutem de boa saúde. Amém. 

Seus irmãos de Tuticorin, Índia 

 



Lição 9 - Sábado, 2 de junho de 2018 

O RICO E O LÁZARO 

 
Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão 

convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos (Lucas 16:31 — Nova 

Versão Internacional). 

Aqueles que são pobres em bens deste mundo, mas têm confiado em Deus e sido 

pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados acima dos que agora ocupam as 

mais altas posições que o mundo pode proporcionar e contudo não entregaram a vida 

a Deus. — Parábolas de Jesus, p. 260. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 260-271 (capítulo 21: “Como é decidido 

nosso destino”). 

 

Domingo, 27 de maio 

1. DESTINO FIXADO NA MORTE 

A. Que parábola ilustra a verdade de que o futuro de alguém é fixado na 

morte, de acordo com o seu modo de vida? Explique a diferença entre os dois 

homens da parábola, e diga que lição podemos aprender disso. Lucas 16:19-

21. 

Lc 16:19-21 — Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho 

finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. 20 Ao seu portão ficava 

deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras; 21 o qual desejava 

alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico; e os próprios cães vinham 

lamber-lhe as úlceras. 

Na parábola do rico e do Lázaro, Cristo mostra que os homens decidem o seu destino 

eterno nesta vida. [...] Se os homens desperdiçam suas oportunidades na satisfação 

do eu, eles se separam da vida eterna. Nenhum tempo de graça posterior lhes será 

dado. Por sua própria escolha, têm estabelecido um abismo intransponível entre eles 

e seu Deus. — Parábolas de Jesus, p. 260. 

B. Por fim, o que ocorreu tanto ao mendigo quanto ao rico? Lucas 16:22. 

Lc 16:22 — Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; 

morreu também o rico, e foi sepultado. 

O pobre homem sofrera dia após dia, mas suportara tudo com paciência e 

serenidade. Com o passar do tempo, ele morreu e foi sepultado. Não havia ninguém 

para chorar por ele; mas testemunhara de Cristo pela paciência no sofrimento, 

suportara a prova de sua fé, e na morte ele é representado como tendo sido 

conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. — Ibidem, p. 262. 

 

Segunda-feira, 28 de maio 

2. CORRIGINDO PONTOS DE VISTA EQUIVOCADOS 



A. Como Jesus usou a crença equivocada de muitos de Seus ouvintes para 

ensinar verdades importantes? No destino do homem rico, que verdade 

Jesus estava ensinando? Lucas 16:23 e 24. 

Lc 16:23 e 24 — No hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a 

Abraão, e a Lázaro no seu seio. 24 E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia 

de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque 

a língua, porque estou atormentado nesta chama. 

Nesta parábola, Cristo foi ao encontro das pessoas no próprio terreno delas. A 

doutrina de um estado de consciência entre a morte e a ressurreição era mantida por 

muitos que estavam ouvindo as palavras de Cristo. Por estar a par das ideias deles, o 

Salvador preparou Sua parábola com o objetivo de imprimir verdades importantes no 

lugar das opiniões preconcebidas deles. Apresentou aos ouvintes um espelho onde 

podiam contemplar sua verdadeira relação com Deus. Usou a opinião popular para 

transmitir a ideia que desejava gravar na mente de todos, de que nenhum homem é 

valorizado por suas posses. Tudo que possui é somente por empréstimo da parte de 

Deus. Um mau uso desses dons irá colocá-lo abaixo dos mais pobres e aflitos que 

amam a Deus e nEle confiam. — Parábolas de Jesus, p. 263. 

B. O que a Bíblia ensina a respeito da situação do corpo e da alma durante a 

morte? Eclesiastes 9:5 e 6; Salmos 146:2-4; João 11:11. 

Ec 9:5 e 6 — Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa 

nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa; porque a sua memória 

ficou entregue ao esquecimento. 6 Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja 

já pereceram; nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do 

que se faz debaixo do Sol. 

Sl 146:2-4 — Hei de louvar ao Senhor enquanto viver; enquanto existir, hei de 

cantar hinos ao meu Deus. 3 Não ponhais a vossa confiança nos poderosos, nem nos 

homens, pois eles não podem salvar. 4 Mal deixam de respirar, regressam ao pó 

da terra; nesse mesmo dia acabam os seus projetos (Bíblia Difusora – Versão 

dos Freis Capuchinhos. Grifos do Editor). 

Jo 11:11 — E, tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas 

vou despertá-lo do sono. 

Minha mente muitas vezes foi perturbada pelo esforço de harmonizar a recompensa 

ou punição imediata dos mortos com o fato indiscutível de uma futura ressurreição e 

juízo. Se a alma entrou em um estado de felicidade ou miséria eterna logo após a 

morte, por que o pobre corpo em decomposição precisaria ressuscitar? 

Mas esta nova e bela fé me ensinou o motivo que levou escritores inspirados a se 

demorarem tanto sobre a ressurreição do corpo; era porque todo o ser dormia na 

sepultura. Agora eu podia perceber claramente o engano de nossa antiga posição 

sobre esse assunto. — The Life Sketches, pp. 49 e 50. 

C. Como Abraão — o personagem figurativo da parábola — respondeu ao 

angustiado pedido do homem rico? Lucas 16:25. 

Lc 16:25 — Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os 

teus bens, e Lázaro de igual modo os males; agora, porém, ele aqui é consolado, e tu 

atormentado. 



O que significam os sofrimentos desta vida presente quando comparados com o peso 

eterno de glória final? — The Signs of the Times, 10 de dezembro de 1885. 

 

Terça-feira, 29 de maio 

3. UMA OPORTUNIDADE ETERNAMENTE PERDIDA 

A. Que dificuldade adicional foi declarada por Abraão nesse diálogo 

figurado? Lucas 16:26. 

Lc 16:26 — E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte 

que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para 

nós. 

Morrer é algo solene, mas coisa muito mais solene é viver. Enfrentaremos novamente 

cada pensamento, palavra e ação de nossas vidas. O que fazemos de nós mesmos 

durante o tempo de graça deve permanecer assim por toda a eternidade. A morte 

acarreta a decomposição do corpo, mas não altera o caráter. A vinda de Cristo não 

opera transformação em nosso caráter; apenas o coloca eternamente além de 

qualquer possibilidade de mudança. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 466. 

B. Que preocupação, até então ignorada, foi expressa pelo homem 

rico? Lucas 16:27 e 28. Deus nos providenciou um fornecimento incompleto 

de salvação? 

Lc 16:27 e 28 — Disse ele então: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu 

pai, 28 porque tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que não 

venham eles também para este lugar de tormento. 

Quando o homem rico solicitou evidência adicional para seus irmãos, foi-lhe dito 

claramente que, se essa comprovação fosse dada, eles não seriam convencidos. O 

pedido dele ofendia a Deus. Era como se o homem rico dissesse: “Se você tivesse me 

advertido mais profundamente, eu não estaria aqui agora”. Abraão é representado 

como a responder: “Seus irmãos foram suficientemente advertidos. Receberam luz, 

mas não quiseram ver. A verdade foi apresentada a eles, mas não quiseram ouvir”. —

 Parábolas de Jesus, pp. 264 e 265. 

Quando Deus entregou Cristo ao nosso mundo, todos os tesouros do Céu foram 

doados nessa dádiva. Nada foi retido. Não Lhe era possível fazer nada além do que 

fez para levar homens ao arrependimento. Não reteve nada que pudesse usar para a 

salvação deles. — The Review and Herald, 17 de setembro de 1901. 

C. À medida que contemplamos a condição atual do mundo, que 

pensamentos solenes devemos considerar? Tiago 4:14; 2 Coríntios 6:2. 

Tg 4:14 — No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois 

um vapor que aparece por um pouco, e logo se desvanece. 

2Co 6:2 — Porque diz: No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri; 

eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 

Deus [...] Se esforça em favor dos homens até que se esgote o último recurso para 

levá-los ao arrependimento. Contudo, há limites para a Sua paciência. — Idem. 



Venha agora, enquanto a misericórdia é oferecida; venha com confissão, com 

contrição de alma, e Deus perdoará abundantemente. Não se atreva a desprezar 

outra oportunidade. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 353. 

 

Quarta-feira, 30 de maio 

4. UMA AMPLA ADVERTÊNCIA NEGLIGENCIADA 

A. A princípio, que testemunho foi recusado pela nação judaica, e que 

evidência adicional Jesus disse que eles iriam ignorar? Lucas 16:29-31; João 

5:46 e 47. 

Lc 16:29-31 — Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos. 30 

Respondeu ele: Não, pai Abraão; mas, se alguém dentre os mortos for ter com eles, 

hão de se arrepender. 31 Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos 

profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 

Jo 5:46 e 47 — Pois se crêsseis em Moisés, creríeis em Mim; porque de Mim ele 

escreveu. 47 Mas, se não credes nos escritos, como crereis nas Minhas palavras? 

“Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite 

alguém dentre os mortos” (Lucas 16:31). Essas palavras se mostraram verdadeiras 

na história da nação judaica. O último e supremo milagre de Cristo foi a ressurreição 

de Lázaro, de Betânia, que estava morto há quatro dias. Os judeus receberam essa 

maravilhosa evidência da divindade do Salvador, mas rejeitaram-na. Lázaro 

ressuscitou dos mortos e testemunhou diante deles, mas endureceram o coração 

contra todas as evidências, ao ponto de procurarem tirar a vida dele [de Lázaro] 

(João 12:9-11). — Parábolas de Jesus, p. 265. 

B. Que bênçãos espirituais foram dadas aos judeus? Romanos 9:3-5. O que 

muitos deles foram culpados de fazer com as bênçãos recebidas? Lucas 

12:21. 

Rm 9:3-5 — Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus 

irmãos, que são meus parentes segundo a carne; 4 os quais são israelitas, de quem é 

a adoção, e a glória, e os pactos, e a promulgação da Lei, e o culto, e as promessas; 

5 de quem são os patriarcas; e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é 

sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. 

Lc 12:21 — Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. 

Quando Cristo contou a parábola do rico e do Lázaro, havia muitos da nação judaica 

que estavam na mesma lamentável condição do homem rico, usando os bens do 

Senhor para propósitos egoístas, preparando-se para ouvir a sentença: “Pesado foste 

na balança e achado em falta” (Daniel 5:27). O homem rico fora beneficiado com 

todas as bênçãos temporais e espirituais, mas se recusara a cooperar com Deus no 

uso dessas bênçãos. — Ibidem, p. 267. 

C. Como podemos estar em perigo de cometer o mesmo erro? Provérbios 

14:31; Zacarias 7:10. 

Pv 14:31 — O que oprime ao pobre insulta ao seu Criador; mas honra-o aquele que 

se compadece do necessitado. 



Zc 7:10 — E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre; e 

nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu irmão. 

Se Deus nos concede boa porção dos bens deste mundo, não é para que os 

guardemos egoisticamente, ou que ansiemos por mais, mas para que possamos doar 

livremente àqueles que não tiveram o mesmo privilégio. Nada revigora tanto o 

espírito como repartir com alegria e boa vontade as bênçãos que Deus tão livremente 

nos deu. Contemplando o benefício assim proporcionado, com um senso de ter feito 

um uso consciente dos bens do Senhor, a vida da alma é revigorada. — The Review 

and Herald, 27 maio de 1902. 

O mesmo espírito de sacrifício que adquiriu a salvação para nós habitará no coração 

de todos os que se tornam participantes do dom celestial. — Exaltai-O!, p. 278. 

 

Quinta-feira, 31 de maio 

5. O PERIGO DA AUTOCONFIANÇA 

A. Que autoconfiança foi mantida pelo povo favorecido por Deus nos dias de 

Cristo? João 8:33. Quando eles entenderam a advertência de Jesus? 

Jo 8:33 — Responderam-Lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos 

escravos de ninguém; como dizes Tu: Sereis livres? 

Quando a calamidade sobreveio a Jerusalém, quando a fome e o sofrimento de toda 

espécie se abateram sobre o povo, eles se recordaram das palavras de Cristo e 

entenderam a parábola. Eles mesmos atraíram sobre si o sofrimento por sua 

negligência em deixar a luz dada por Deus brilhar para o mundo. — Parábolas de 

Jesus, p. 269. 

B. Que decepção semelhante afeta os laodiceanos? Apocalipse 3:16 e 17. 

Ap 3:16 e 17 — Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da 

Minha boca. 17 Porquanto dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; 

e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 

Há em nosso mundo de hoje uma classe cheia de justiça própria. Não são comilões, 

beberrões nem incrédulos; contudo, desejam viver para si mesmos, e não para Deus. 

Ele não está em seus pensamentos; por isso são classificados com os descrentes. Se 

lhes fosse possível entrar na cidade de Deus, não poderiam ter direito à árvore da 

vida, porque quando os mandamentos de Deus foram apresentados a eles com todas 

as reivindicações, disseram: “Não!” Não serviram a Deus aqui, por isso não haveriam 

de servi-lO no futuro. Não poderiam viver em Sua presença, e sentiriam que qualquer 

lugar seria preferível ao Céu. 

Aprender de Cristo significa receber Sua graça, que é Seu caráter. Mas os que não 

apreciam nem aproveitam as preciosas oportunidades e as sagradas influências a eles 

concedidas na Terra não estão qualificados para tomar parte na pura devoção do Céu. 

— Ibidem, pp. 270 e 271. 

 

Sexta-feira, 1º de junho 

PARA VOCÊ REFLETIR 



1. Que ensino foi transmitido por essa parábola com respeito à vida dos dois homens? 

2. Como a resposta de Abraão revela o problema do homem rico? 

3. Qual é a implicação do pedido do homem rico acerca de seus irmãos? 

4. O que essa parábola ensina sobre oportunidades presentes? 

5. Membros farisaicos da igreja, cheios de justiça própria, não são infiéis. Por que, 

então, são classificados como incrédulos? 

 



Lição 10 - Sábado, 9 de junho de 2018 

O BOM SAMARITANO 

 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia (Mateus 

5:7). 

Na história do bom samaritano, Cristo ilustra a natureza da verdadeira 

religião. Mostra que ela não consiste em sistemas, credos ou ritos, mas na realização 

de atos de amor, fazendo o maior bem aos outros, em genuína bondade. — O 

Desejado de Todas as Nações, p. 497. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 376-389 (capítulo 27: “A verdadeira 

riqueza”); O maior discurso de Cristo, pp. 21-24 (capítulo 2: “As bem-

aventuranças”). 

 

Domingo, 3 de junho 

1. CONDIÇÕES PARA RECEBER VIDA ETERNA 

A. De que forma Jesus respondeu à pergunta do doutor da Lei sobre como 

herdar a vida eterna? Lucas 10:25 e 26. 

Lc 10:25 e 26 — E eis que se levantou certo doutor da Lei e, para O experimentar, 

disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 26 Perguntou-lhe Jesus: Que está 

escrito na Lei? Como lês tu? 

As condições de salvação são sempre as mesmas. A vida eterna é concedida a todos 

os que obedecem à Lei de Deus. Perfeita obediência, expressa em pensamentos, 

palavras e atos, é tão essencial agora como quando o doutor da Lei perguntou a 

Cristo: “Que farei para herdar a vida eterna?” — Para Conhecê-lO, p. 299. 

B. A que Lei o doutor se referiu, e qual foi a resposta do Mestre? Lucas 10:27 

e 28. 

Lc 10:27 e 28 — Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu 

coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e 

ao teu próximo como a ti mesmo. 28 Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem; faze isso, 

e viverás. 

O doutor da Lei não estava satisfeito com a atitude e os atos dos fariseus. Estudara 

as Escrituras com o desejo de aprender seu real significado. Estava realmente 

interessado no assunto, o que o levou a perguntar com sinceridade: “O que devo 

fazer?” (Lucas 10:25). Em sua resposta a respeito das exigências da Lei, [o doutor] 

passou por alto a enorme quantidade de rituais e regras cerimoniais. Não deu 

importância alguma a isso, mas apresentou os dois grandes princípios dos quais 

dependem toda a Lei e os profetas. — Parábolas de Jesus, p. 377. 

 

Segunda-feira, 4 de junho 

2. NEGLIGENCIANDO NOSSO PRÓXIMO 



A. Mais tarde, que pergunta foi levantada pelo doutor da Lei, em resposta à 

qual Jesus contou uma parábola? Lucas 10:29. Quem é o nosso próximo 

hoje? 

Lc 10:29 — Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu 

próximo? 

Nosso próximo é toda pessoa que precisa da nossa ajuda. Nosso próximo é toda alma 

ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de 

Deus. [...]  

Nosso próximo não são meramente aqueles com quem nos associamos e os amigos 

especiais; não são simplesmente aqueles que pertencem à nossa comunidade 

religiosa, ou que pensam como nós. Nosso próximo é toda a família 

humana. Devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que pertencem à família 

da fé. Devemos dar ao mundo uma demonstração do que significa cumprir a Lei de 

Deus. Devemos amar supremamente ao Senhor e ao próximo como a nós mesmos. —

 Minha consagração hoje, p. 232. 

B. Atualmente, que atitude manifestada por muitos demonstra que não 

amam a seu próximo? A quem estão imitando? Gênesis 4:9. 

Gn 4:9 — Perguntou, pois, o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Respondeu 

ele: Não sei; sou eu guardador do meu irmão? 

Tem havido muito do espírito que pergunta: “Sou eu guardador do meu irmão?” Disse 

o anjo: “Sim, você é o guardião de seu irmão. Você deveria cuidar atentamente de 

seu irmão, interessar-se em seu bem-estar e nutrir um espírito amável e bondoso 

para com ele. Avancem juntos! Avancem juntos!” É propósito de Deus que o homem 

tenha o coração aberto e sincero, sem presunção, manso, humilde e simples. Esse é o 

princípio do Céu; Deus ordenou isso. Mas o pobre e frágil homem foi em busca de 

algo diferente, seguindo seu próprio caminho e atendendo cuidadosamente a seus 

interesses pessoais. — Testemunhos para a igreja, vol. 1, pp. 113 e 114. 

C. Como sabemos que essa atitude não é piedosa? Romanos 14:7. 

Rm 14:7 — Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. 

Cada ato de nossa vida afeta os outros para o bem ou para o mal. Nossa influência 

tende a elevar ou rebaixar; ela é levada em consideração, colocada em prática, e em 

maior ou menor grau, imitada por outros. — Ibidem, vol. 2, p. 133. 

Por meio de nossa influência inconsciente, outras pessoas podem ser encorajadas e 

fortalecidas, ou podem ser desanimadas e afastadas de Cristo e da verdade. — 

Caminho a Cristo, p. 120. 

 

Terça-feira, 5 de junho 

3. O VERDADEIRO PRÓXIMO É REVELADO 

A. Em que lugar o homem da parábola foi surpreendido por bandidos? Logo 

após o assalto, quem passou à beira da estrada e foi indiferente à situação 

da vítima, que estava entre a vida e a morte? Lucas 10:30-32. 

Lc 10:30-32 — Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, 

e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, 



deixando-o meio morto. 31 Casualmente descia pelo mesmo caminho certo 

sacerdote; e vendo-o, passou de largo. 32 De igual modo também um levita chegou 

àquele lugar, viu-o, e passou de largo. 

Na jornada de Jerusalém para Jericó, o viajante tinha de atravessar parte do deserto 

de Judeia. A estrada levava a um desfiladeiro selvagem e rochoso, infestado de 

ladrões, tendo sido frequentemente palco de violência. Ali o viajante fora atacado, 

privado de tudo o que era valioso, e abandonado meio morto à beira da estrada. 

Enquanto estava ali jogado, um sacerdote ia passando; viu o homem deitado, ferido e 

machucado, banhado em seu próprio sangue, mas seguiu caminho sem prestar 

qualquer assistência. Cruzou a estrada e “passou de largo” (Lucas 10:31). Em 

seguida, surgiu um levita. Curioso para saber o que tinha acontecido, parou e 

contemplou o sofredor. Estava convicto de suas obrigações, mas não era um dever 

agradável. Desejou ter tomado outro caminho para não ver o homem ferido. 

Convenceu-se de que o caso não era da sua conta, e também “passou de largo”. — 

Parábolas de Jesus, p. 379. 

B. Quem teve piedade do homem ferido, e o que fez para ajudá-lo? Lucas 

10:33-35. 

Lc 10:33-35 — Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, 

encheu-se de compaixão; 34 e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas 

azeite e vinho; e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e 

cuidou dele. 35 No dia seguinte, tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-

lhe: Cuida dele; e tudo o que gastares a mais, eu to pagarei quando voltar. 

O sacerdote e o levita declaravam-se piedosos, mas o samaritano foi quem 

demonstrou estar verdadeiramente convertido. Não era mais agradável para ele fazer 

essa obra do que o era para o sacerdote e o levita, mas em intenção e atos 

demonstrou estar em harmonia com Deus. [...]  

O sacerdote e o levita negligenciaram a própria obra que o Senhor lhes ordenara, 

deixando que um odiado e desprezado samaritano prestasse socorro a um de seus 

compatriotas. — Ibidem, pp. 380 e 381. 

C. Quem o doutor da Lei reconheceu ser o verdadeiro próximo? Como ele 

respondeu? Lucas 10:36 e 37. 

Lc 10:36 e 37 — Qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo daquele que 

caiu nas mãos dos salteadores? 37 Respondeu o doutor da Lei: Aquele que usou de 

misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai, e faze tu o mesmo. 

O doutor da Lei não encontrou nada na lição que pudesse criticar. Foi removido seu 

preconceito para com Cristo. Mas não tinha superado completamente seu desprezo 

nacional para dar credibilidade ao samaritano, chamando-o pelo nome. — Ibidem, p. 

380. 

 

Quarta-feira, 6 de junho 

4. SUPERANDO PRECONCEITOS 

A. Por que o doutor da Lei respondeu daquela forma? Como os judeus 

consideravam os samaritanos? João 4:9; João 8:48 e 49. 



Jo 4:9 — Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo Tu judeu, me pedes de 

beber a mim, que sou mulher samaritana? (Porque os judeus não se comunicavam 

com os samaritanos). 

Jo 8:48 e 49 — Responderam-lhe os judeus: Não dizemos com razão que és 

samaritano, e que tens demônio? 49 Jesus respondeu: Eu não tenho demônio; antes 

honro a Meu Pai, e vós Me desonrais. 

O grande problema entre judeus e samaritanos era uma diferença religiosa, uma 

questão quanto ao que constitui o verdadeiro culto a Deus. Os fariseus não tinham 

nada de bom a dizer dos samaritanos, mas derramavam sobre eles suas mais 

amargas maldições. Tão forte era a antipatia entre judeus e samaritanos que soou 

muito estranho para a mulher junto ao poço que Cristo lhe pedisse um pouco d’água. 

— Parábolas de Jesus, pp. 380 e 381. 

B. Que exemplo Jesus deixou ao servir pessoas de diferentes 

nacionalidades? Atos 10:38. O que podemos aprender desse ensino? Mateus 

23:8 (última parte). 

At 10:38 — Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus O ungiu com o Espírito 

Santo e com poder; o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os 

oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. 

Mt 23:8 — [...] Porque um só é o vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. 

Durante Seu ministério terrestre, Cristo começou a quebrar o muro de separação 

entre judeus e gentios, e pregou salvação a toda a humanidade. Mesmo sendo judeu, 

misturava-Se livremente com os samaritanos, como se os costumes farisaicos dos 

judeus para com aquele povo desprezado não existissem. Dormiu sob seu teto, 

comeu às suas mesas e ensinou em suas ruas. — Atos dos apóstolos, p. 19. 

Nenhuma diferença em questão de nacionalidade, raça ou casta1 é reconhecida por 

Deus. Ele é o Criador de toda a humanidade. Todos os homens vêm de uma única 

família pela criação, e todos são um pela redenção. — Parábolas de Jesus, p. 386. 

C. Mais tarde, como os discípulos demonstraram que haviam superado o 

preconceito contra outras nações? Atos 8:25; Atos 17:24-27. 

At 8:25 — Eles, pois, havendo testificado e falado a Palavra do Senhor, voltando para 

Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. 

At 17:24-27 — O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do 

Céu e da Terra, não habita em templos feitos por mãos de homens; 25 nem 

tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa; pois 

Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas; 26 e de um só 

fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da Terra, 

determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação; 27 

para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, O pudessem achar, o qual, 

todavia, não está longe de cada um de nós. 

Cristo procurou ensinar aos discípulos a verdade de que no Reino de Deus não há 

fronteiras territoriais, nem castas, nem aristocracia2; de que eles devem ir a todas as 

                                           
1 Casta: Qualquer grupo social ou sistema rígido cujas características socialmente significativas são semelhantes, de caráter 

hereditário. 



nações, levando a mensagem do amor de Cristo. Não foi senão mais tarde que eles 

compreenderam em toda a plenitude que Deus fez “de um só [...] todas as raças dos 

homens, para habitarem sobre toda a face da Terra, determinando-lhes os tempos já 

dantes ordenados e os limites da sua habitação; para que buscassem a Deus, se 

porventura, tateando, O pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um 

de nós” (Atos 17:26 e 27). — Atos dos apóstolos, p. 20. 

 

Quinta-feira, 7 de junho 

5. ALCANÇANDO OS NECESSITADOS 

A. O que Jesus quer nos ensinar com a parábola do bom samaritano? Lucas 

10:36 e 37; Romanos 12:20 e 21. 

Lc 10:36 e 37 — Qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo daquele que 

caiu nas mãos dos salteadores? 37 Respondeu o doutor da Lei: Aquele que usou de 

misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai, e faze tu o mesmo. 

Rm 12:20 e 21 — Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, 

dá-lhe de beber; porque, fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 

21 Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 

Podemos alegar que somos seguidores de Cristo; podemos declarar que acreditamos 

em cada verdade da Palavra de Deus; mas isso não fará nenhum bem ao nosso 

próximo a menos que nossa crença seja introduzida na vida diária. Nossa declaração 

de fé pode ser tão alta quanto o Céu, mas não salvará a nós nem aos nossos 

semelhantes, a menos que sejamos cristãos de fato. Um exemplo correto fará mais 

para beneficiar o mundo do que toda a nossa profissão de fé. — Parábolas de 

Jesus, p. 383. 

B. Como Ele quer que ajudemos as pessoas que nos rodeiam? Mateus 

7:12; Mateus 10:8. 

Mt 7:12 — Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho 

também vós a eles; porque esta é a Lei e os profetas. 

Mt 10:8 — Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os 

demônios; de graça recebestes, de graça dai. 

Deveríamos antecipar as dores, as dificuldades e os problemas dos 

outros. Deveríamos penetrar nas alegrias e preocupações de nobres e humildes, de 

ricos e pobres. “De graça recebestes”, disse Cristo, “de graça dai” (Mateus 

10:8). Todos à nossa volta são pobres almas tentadas que precisam de palavras de 

simpatia e atos de ajuda. — Ibidem, p. 386. 

Nunca devemos passar por uma alma sofredora sem procurar transmitir a ela o 

conforto com que somos consolados por Deus. [...]  

Com respeito à sua fidelidade neste trabalho, dela dependem não apenas o bem-estar 

dos outros, mas o seu próprio destino eterno. — Ibidem, p. 388. 

 

                                                                                                                                                       
2 Aristocracia: Organização social e política baseada em privilégios de uma classe composta por nobres que recebem por herança 

o controle do poder. Grupo ou classe dos que, por nascimento ou concessão, mantêm esses privilégios; nobreza, classe nobre. 



Sexta-feira, 8 de junho 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Quão vasta e abrangente nossa obediência à Lei de Deus deveria ser? 

2. Quem é nosso próximo? Qual é nosso dever para com ele ou ela? 

3. O sacerdote e o levita alegavam publicamente ter grande fé. O que o samaritano 

tinha que o sacerdote e o levita não tinham? 

4. Como Jesus começou a quebrar os muros do preconceito em Seus dias? 

5. Se somos verdadeiros cristãos, como buscaremos ajudar nossos semelhantes? 

 



Lição 11 - Sábado, 16 de junho de 2018 

QUANDO PERDOAR 

 
Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas 

ofensas (Mateus 6:15). 

Não há desculpas para um espírito indisposto a perdoar. Aquele que é implacável com 

os outros demonstra que ele próprio não é um participante da graça perdoadora de 

Deus. No perdão de Deus, o coração do errante é atraído para perto do grande 

coração do Infinito Amor. A maré da divina compaixão flui para a alma do pecador, e 

dele para as almas dos outros. — Parábolas de Jesus, p. 251. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 243-251 (capítulo 19: “Como é alcançado 

o perdão”). 

 

Domingo, 10 de junho 

1. DEVEMOS SER LONGÂNIMOS 

A. Que lição Jesus tentou ensinar a Pedro quanto à forma como entendia o 

perdão? Mateus 18:21-22. 

Mt 18:21 e 22 — Então Pedro, aproximando-se dele, Lhe perguntou: Senhor, até 

quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até sete? 22 

Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete; mas até setenta vezes sete. 

Os rabinos limitavam o exercício do perdão até três ofensas. Pedro, cumprindo como 

entendia ser o ensino de Cristo, pensou em estender até sete — o número da 

perfeição. Mas Cristo ensinou que nunca devemos nos cansar de perdoar. —

 Parábolas de Jesus, p. 243. 

B. Como deveríamos tratar aqueles que nos prejudicam? Por quê? Lucas 

17:3; Gálatas 6:1. 

Lc 17:3 — Tende cuidado de vós mesmos; se teu irmão pecar, repreende-o; e se ele 

se arrepender, perdoa-lhe. 

Gl 6:1 — Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que 

sois espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; e olha por ti mesmo, para que 

também tu não sejas tentado. 

Geralmente, quando erros são cometidos repetidas vezes, e o errante confessa sua 

culpa, o magoado se cansa e pensa já ter perdoado o suficiente. [...]  

Se seus irmãos errarem, você deve perdoá-los. [...] Não diga: [...] “Não acho que 

tenham se arrependido de verdade”. Que direito você tem de julgá-los, como se 

pudesse ler o coração deles? [...] E não apenas sete vezes, mas até setenta vezes 

sete — com a mesma frequência com que Deus perdoa a você. — Ibidem, pp. 249 e 

250. 

 

Segunda-feira, 11 de junho 

2. UMA GRANDE DÍVIDA PERDOADA 



A. Na parábola dos devedores, que fatalidade estava prestes a ocorrer com 

um servo que tinha uma grande dívida para com o rei? Mateus 18:23-25. 

Mt 18:23-25 — Por isso o Reino dos Céus é comparado a um rei que quis tomar 

contas a seus servos; 24 e, tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que 

lhe devia dez mil talentos; 25 mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor 

que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se 

pagasse a dívida. 

B. Qual foi a reação do rei à súplica do servo por misericórdia? Mateus 18:26 

e 27. 

Mt 18:26 e 27 — Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: 

Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. 27 O senhor daquele servo, pois, 

movido de compaixão, soltou-o, e perdoou-lhe a dívida. 

O perdão concedido pelo rei [da parábola] representa o perdão divino para todo 

pecado. Cristo é representado pelo rei, que, movido de compaixão, perdoou a dívida 

de seu servo. O homem estava sob a condenação da Lei transgredida. Ele não podia 

salvar a si mesmo, e por essa razão Cristo veio a este mundo, revestiu Sua divindade 

com a humanidade, e entregou Sua vida, o Justo pelos injustos. Entregou-Se por 

nossos pecados, e para toda alma ele oferece livremente o perdão comprado por Seu 

sangue. “Com o Senhor há benignidade, e com Ele há copiosa redenção” (Salmos 

130:7). — Parábolas de Jesus, pp. 244 e 245. 

C. Visto que Jesus nos concedeu um abundante perdão pelos nossos próprios 

pecados, essa dádiva nos coloca sob que obrigação? 1 João 4:11; Mateus 

10:8. 

1Jo 4:11 — Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns 

aos outros. 

Mateus 10:8 — Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, 

expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai. 

Não há pecados que [Deus] não perdoe em e por meio do Senhor Jesus. Esta é a 

única esperança do pecador, e se ele apoia aqui sua fé sincera, tem a certeza de 

perdão pleno e livre. Há somente um canal acessível a todos, e por meio desse canal 

um perdão rico e abundante aguarda a alma penitente e contrita, cujos pecados mais 

negros são perdoados. — A fé pela qual eu vivo, p. 102. 

Nós mesmos devemos tudo à livre graça de Deus. A graça do concerto ordenou nossa 

adoção. A graça do Salvador operou nossa redenção, nossa regeneração e nossa 

exaltação à herança de Cristo. Deixe essa graça ser revelada a outros. — Parábolas 

de Jesus, p. 250. 

Não há desculpas para um espírito indisposto a perdoar. Aquele que é implacável com 

os outros demonstra que ele próprio não é um participante da graça perdoadora de 

Deus. No perdão de Deus, o coração do errante é atraído para perto do grande 

coração do Infinito Amor. A maré da divina compaixão flui para a alma do pecador, e 

dele para as almas dos outros. A ternura e misericórdia que Cristo revelou em Sua 

própria vida preciosa serão vistas naqueles que se tornam participantes de Sua graça. 

— Ibidem, p. 251. 

 



Terça-feira, 12 de junho 

3. ALIMENTANDO UM ESPÍRITO IRRECONCILIÁVEL 

A. Como aquele servo, cuja enorme dívida fora perdoada, tratou um de seus 

conservos que lhe devia um pequeno valor? Mateus 18:28-30. 

Mt 18:28-30 — Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que 

lhe devia cem denários; e, segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. 

29 Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência 

comigo, que te pagarei. 30 Ele, porém, não quis; antes foi encerrá-lo na prisão, até 

que pagasse a dívida. 

Na parábola, quando o devedor pediu um adiamento com a promessa: “Sê paciente 

comigo e eu tudo te pagarei”, a sentença foi cancelada. A dívida inteira foi anulada. 

Em seguida, foi-lhe dada a oportunidade de imitar o exemplo do mestre que o 

perdoara. Ao sair, encontrou um conservo que lhe devia uma pequena quantia. Ele 

mesmo tivera uma dívida de dez mil talentos perdoada; o conservo lhe devia cem 

denários. Mas aquele que recebera tanta misericórdia tratou seu companheiro de 

trabalho de uma forma completamente diferente. Seu devedor fez uma súplica 

semelhante à que ele fizera ao rei, mas sem um resultado parecido. Aquele que há 

pouco fora totalmente perdoado não era compassivo e piedoso. A misericórdia 

demonstrada para com ele não foi exercida ao tratar com o seu companheiro. —

 Parábolas de Jesus, p. 245. 

B. O que o rei fez quando soube dessa ação implacável? Mateus 18:31-

34. Que lição essa parábola nos ensina? 

Mt 18:31-34 — Vendo, pois os seus conservos o que acontecera, contristaram-se 

grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. 32 Então o seu senhor, 

chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida 

porque me suplicaste; 33 não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, 

assim como eu tive compaixão de ti? 34 E, indignado, o seu senhor o entregou aos 

verdugos1, até que pagasse tudo o que lhe devia. 

Aquele que se recusa a perdoar está, por esse meio, afastando sua própria esperança 

de perdão. — Ibidem, p. 247. 

C. Que exemplo de perdão Jesus nos deixou em Sua própria vida? 1 Pedro 

2:23; Lucas 23:34. Como muitas vezes falhamos neste aspecto? 

1Pe 2:23 — Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas 

entregava-Se Àquele que julga justamente. 

Lc 23:34 — Jesus, porém, dizia: Pai perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem. 

Então repartiram as vestes dEle, deitando sortes sobre elas. 

Precisamos ter o amor de Cristo para não acariciarmos um espírito não disposto a 

perdoar. Não pensemos que, a não ser que aqueles que nos prejudicaram confessem 

seus erros, estamos justificados em recusar-lhes o perdão. Não devemos guardar 

nossas mágoas, mantendo-as em nosso coração até que a pessoa a quem julgamos 

culpada se humilhe pelo arrependimento e confissão. [...] Por mais dolorosa que seja 

a ferida em nosso coração, não devemos guardar nossas queixas e lamentar nossas 

                                           
1 Verdugo: Pessoa responsável pela execução da pena de morte ou de outros castigos físicos; carrasco, algoz. Indivíduo cruel, que 

inflige maus-tratos em outros; torturador. 



dores, mas da mesma forma que esperamos que Deus perdoe nossas ofensas, assim 

devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal. — Filhos e filhas de Deus, p. 144. 

 

Quarta-feira, 13 de junho 

4. CONDIÇÃO PARA SER PERDOADO 

A. Que princípio perdoador Jesus apresenta na oração que ensinou aos 

discípulos? Mateus 6:12, 14 e 15. Qual é a única forma de proferirmos essa 

oração com sinceridade? 

Mt 6:12, 14 e 15 — E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos 

perdoado aos nossos devedores; [...] 14 porque, se perdoardes aos homens as suas 

ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós; 15 se, porém, não 

perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. 

Aqui, uma grande bênção é concedida sob condições. Nós mesmos estabelecemos 

essas condições. Pedimos que a misericórdia de Deus para conosco seja avaliada pela 

misericórdia que oferecemos aos outros. Cristo declara que essa é a regra pela qual o 

Senhor irá nos tratar: “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também 

vosso Pai celestial vos perdoará a vós; se, porém, não perdoardes aos homens, 

tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas” (Mateus 6:14 e 15). Condições 

maravilhosas! Mas quão pouco compreendidas e obedecidas elas são! Um dos 

pecados mais comuns, cuja condescendência atrai os resultados mais perniciosos, é a 

tolerância de um espírito irreconciliável. Quantos toleram rancor e vingança, e depois 

se curvam diante de Deus para pedir perdão assim como perdoam aos que os têm 

ofendido! Certamente não têm um senso verdadeiro da importância dessa oração, ou 

não ousariam pronunciá-la. Dependemos diariamente e a cada hora da misericórdia 

redentora de Deus; como, então, podemos tolerar amargura e maldade para com 

nossos semelhantes pecadores? — A maravilhosa graça de Deus, p. 328. 

B. O que podemos esperar se manifestarmos um espírito irreconciliável para 

com os outros, e por quê? Mateus 6:15; Mateus 18:34 e 35. 

Mt 6:15 — Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará 

vossas ofensas. 

Mt 18:34 e 35 — E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que 

pagasse tudo o que lhe devia. 35 Assim vos fará Meu Pai celestial, se de coração não 

perdoardes, cada um, a seu irmão. 

Não somos perdoados porque perdoamos, mas como perdoamos. A base de todo 

perdão é encontrada no imerecido amor de Deus, mas pela nossa atitude em relação 

aos outros, demonstramos se temos nos apropriado desse amor. Por isso, Cristo diz: 

“Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis 

vos medirão a vós” (Mateus 7:2). — Parábolas de Jesus, p. 251. 

C. Como podemos mostrar aos outros o verdadeiro perdão? Efésios 4:32. 

Ef 4:32 — Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-

vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 

Que a ternura e misericórdia reveladas na própria vida preciosa de Jesus possam ser 

um exemplo para nós quanto à maneira pela qual devemos tratar nossos 

semelhantes. — Minha consagração hoje, p. 235. 



 

Quinta-feira, 14 de junho 

5. AMOR INSPIRA PERDÃO 

A. Que troca Cristo operou em nosso favor? 1 Pedro 3:18. 

1Pe 3:18 — Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o Justo pelos 

injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado 

no espírito. 

Cristo foi tratado como merecemos, para que pudéssemos ser tratados como Ele 

merece. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para 

que pudéssemos ser justificados pela Sua justiça, na qual não tínhamos parte. Ele 

sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dEle. “Pelas 

Suas pisaduras fomos sarados” (Isaías 53:5). — O Desejado de Todas as Nações, p. 

25. 

B. Que retribuição Jesus pede de nós? João 13:34. 

Jo 13:34 — Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim 

como Eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. 

Muitas vezes você precisou do perdão de Jesus. Tem dependido constantemente de 

Sua compaixão e amor. Mesmo assim, por que ainda não conseguiu manifestar aos 

outros o espírito que Cristo usou ao lidar com você? Já se sentiu oprimido ao ver 

alguém se aventurar em caminhos proibidos? Aconselhou-o gentilmente? Chorou e 

orou com ele e por ele? Tem demonstrado por palavras de ternura e atos gentis que o 

ama e deseja salvá-lo? — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 610. 

 

Sexta-feira, 15 de junho 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Qual deve ser a nossa atitude quando nosso irmão ou irmã nos magoa várias 

vezes, e após cada uma delas diz estar arrependido? Por quê? 

2. Como devemos aprender a suportar os outros? Se somos incapazes de suportar 

nossos irmãos e irmãs, o que isso revela sobre nós? 

3. Se aqueles que nos prejudicaram não confessam suas más ações, o que devemos 

fazer? Por quê? 

4. O que nos falta quando deixamos de perdoar os outros? 

5. Como podemos demonstrar a compaixão e o perdão de Cristo àqueles que se 

desviaram da fé? 

 



Lição 12 - Sábado, 23 de junho de 2018 

ATOS FALAM MAIS DO QUE PALAVRAS 

 
É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir (Eclesiastes 5:5 – Almeida, 

Século 21). 

Ao chegar o chamado: “Vai trabalhar hoje na Minha vinha”, não recuse o convite. 

“Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais os vossos corações” (Hebreus 4:7). Não 

é seguro adiar a obediência. Talvez você nunca mais ouça o convite de novo. —

 Parábolas de Jesus, p. 281. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 272-283 (capítulo 22: “O que tem mais 

valor diante de Deus”). 

 

Domingo, 17 de junho 

1. UMA QUESTÃO DE AUTORIDADE  

A. Que questionamento os principais sacerdotes e anciãos fizeram a 

Cristo? Mateus 21:23. 

Mt 21:23 — Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se 

dEle os principais sacerdotes e anciãos do povo, e perguntaram: Com que autoridade 

fazes Tu estas coisas? E quem Te deu tal autoridade? 

Os governantes [de Israel] tinham diante de si as evidências de que Jesus era o 

Messias. Decidiram-se, então, a não exigir nenhum sinal de Sua autoridade, mas 

extrair alguma confissão ou declaração pela qual pudesse ser condenado. [...]  

Esperavam que Ele alegasse que Sua autoridade vinha de Deus. Pretendiam negar tal 

afirmação. — O Desejado de Todas as Nações, p. 593. 

B. Reagindo ao questionamento, que pergunta Jesus dirigiu a eles, e como 

responderam? Mateus 21:24-27. 

Mt 21:24-27 — Respondeu-lhes Jesus: Eu também vos perguntarei uma coisa; se 

me disserdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. 25 O 

batismo de João, donde era? Do Céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre 

si: Se dissermos: Do céu, Ele nos dirá: Então por que não o crestes? 26 Mas, se 

dissermos: Dos homens, tememos o povo; porque todos consideram João como 

profeta. 27 Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Disse-lhe Ele: Nem Eu vos 

digo com que autoridade faço estas coisas. 

Em Seu debate com os rabinos, não era propósito de Cristo humilhar Seus 

oponentes. Não Se alegrava em vê-los numa situação difícil. Tinha uma importante 

lição a ensinar. Humilhara Seus inimigos, permitindo que caíssem na própria 

armadilha que prepararam para Ele. A confessada ignorância deles quanto ao caráter 

do batismo de João deu-Lhe uma oportunidade de falar, e aproveitou-a, 

apresentando-lhes sua verdadeira posição, adicionando mais uma advertência às 

muitas que já fizera. — Ibidem, pp. 594 e 595. 

 



Segunda-feira, 18 de junho 

2. A PARÁBOLA DOS DOIS FILHOS 

A. Por meio de qual parábola Jesus desmascarou as ocultas intenções dos 

sacerdotes e anciãos? Mateus 21:28-31 (primeira parte). 

Mt 21:28-31 — Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e, chegando-se ao 

primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. 29 Ele respondeu: Sim, senhor; 

mas não foi. 30 Chegando-se, então, ao segundo, falou-lhe de igual modo; 

respondeu-lhe este: Não quero; mas depois, arrependendo-se, foi. 31 Qual dos dois 

fez a vontade do pai? Disseram eles: O segundo [...]. 

B. Quem estava mais próximo do Reino de Deus em comparação com os 

governantes judaicos? Mateus 21:31 (última parte) e 32. 

Mt 21:31 (ú. p.) e 32 — [...] Em verdade vos digo que os publicanos e as 

meretrizes entram adiante de vós no Reino de Deus. 32 Pois João veio a vós no 

caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lho 

deram; vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. 

Tudo aquilo que é feito por puro amor, mesmo que pareça insignificante ou 

desprezível aos olhos humanos, é totalmente frutífero, pois Deus considera mais a 

quantidade de amor que alguém coloca no trabalho do que o tamanho da obra que 

realiza. — Testemunhos para a igreja, vol. 2, p. 135. 

Não são os grandes resultados que obtemos, mas os motivos que nos levam a agir, 

que pesam diante de Deus. Ele leva muito mais em conta a bondade e a fidelidade do 

que a grandeza da obra realizada. — Ibidem, pp. 510 e 511. 

C. Como podemos agir de modo semelhante ao filho mais velho da parábola 

dos dois filhos? 1 João 3:7; Tiago 4:17. 

1Jo 3:7 — Filhinhos, ninguém vos engane; quem pratica a justiça é justo, assim 

como Ele é justo. 

Tg 4:17 — Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 

Hoje em dia, muitos daqueles que alegam obedecer aos mandamentos de Deus não 

possuem o amor divino em seus corações para transmiti-lo a outros. Cristo os chama 

para unirem-se a Ele em Sua obra em prol da salvação do mundo, mas se contentam 

em dizer: “Eu vou, Senhor”. No entanto, não vão. Não colaboram com aqueles que 

fazem a obra de Deus. São ociosos. Do mesmo modo que o filho infiel, fazem falsas 

promessas a Deus. [...] Afirmam publicamente ser filhos de Deus, mas na vida e no 

caráter contradizem essa afirmação. Não se rendem à vontade de Deus. Vivem uma 

mentira. 

Cumprem aparentemente a promessa de obediência enquanto isso não envolve 

sacrifício, mas quando abnegação e renúncia são exigidas, quando veem a cruz sendo 

hasteada, recuam. Assim, desaparece a convicção do dever, e a quebra consciente 

dos mandamentos de Deus se torna um hábito. O ouvido pode escutar a Palavra de 

Deus, mas a percepção espiritual já partiu. O coração está endurecido, a consciência, 

cauterizada. 

Não pense que você está prestando um serviço a Cristo apenas pelo fato de não 

manifestar inimizade aberta contra Ele. Dessa forma, enganamos a nós mesmos. Ao 

reter o que Deus nos concedeu para usar em Sua obra — tempo, recursos financeiros 



ou qualquer outra dádiva por Ele concedida —, trabalhamos contra Ele. — Parábolas 

de Jesus, pp. 279 e 280. 

 

Terça-feira, 19 de junho 

3. TEMOS ACEITADO O CONVITE? 

A. Que convite do Salvador servirá de prova para muitos? Mateus 21:28. 

Mt 21:28 — Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e, chegando-se ao 

primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. 

Na ordem: “Vai trabalhar hoje na vinha”, é testada a sinceridade de cada ser 

humano. Haverá ações à altura das palavras? Será que o convocado vai usar todo o 

conhecimento que possui, trabalhando de um modo fiel e altruísta para o Proprietário 

da vinha? — Parábolas de Jesus, p. 281. 

B. Que obra o Senhor preparou para cada um de nós? O que ela inclui? 2 

Pedro 1:2-7. 

2Pe 1:2-7 — Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e 

de Jesus, nosso Senhor; 3 visto como o Seu divino poder nos tem dado tudo o 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 tem dado as Suas preciosas e 

grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza 

divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. 5 E 

por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e 

à virtude a ciência, 6 e à ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a 

perseverança, e à perseverança a piedade, 7 e à piedade a fraternidade, e à 

fraternidade o amor. 

Se cultivar sinceramente a vinha de sua alma, Deus fará de você um colaborador 

dEle. E você terá um trabalho a fazer, não apenas para si, mas em prol de outros. Ao 

usar a vinha como símbolo da igreja, Cristo não ensina que devemos limitar nossa 

simpatia e trabalho aos membros. A vinha do Senhor deve ser ampliada. Deseja 

estendê-la a todos os recantos da Terra. Ao recebermos instrução e graça de Deus, 

devemos ensinar aos outros a melhor maneira de cuidar das preciosas 

plantas. Assim, podemos expandir a vinha do Senhor. Deus espera a confirmação de 

nossa fé, amor e paciência. — Ibidem, p. 282. 

C. Quem é nosso grande exemplo ao fazermos essa obra? Salmos 40:8. 

Sl 40:8 — Deleito-Me em fazer a Tua vontade, ó Deus Meu; sim, a Tua Lei está 

dentro do Meu coração. 

Tenha em mente a vida de Cristo. Estando à frente da humanidade, servindo ao Pai, 

Ele é um exemplo daquilo que todo filho de Deus deve e pode ser. Deus exige, agora, 

da humanidade, a obediência que Cristo prestava. Ele servia ao Pai com amor, livre e 

voluntariamente. “Deleito-Me em fazer a Tua vontade, ó Deus Meu”, Ele 

declarou; “Sim, a Tua lei está dentro do Meu coração” (Salmos 40:8). Cristo não 

considerava grande demais qualquer sacrifício, nenhum trabalho pesado demais para 

cumprir a obra que viera fazer. Aos 12 anos, Ele disse: “Não sabeis que Me convém 

tratar dos negócios de Meu Pai?” (Lucas 2:49). Ouvira o chamado e começara a 



obra. “A Minha comida é fazer a vontade dAquele que Me enviou, e realizar a Sua 

obra” (João 4:34). — Ibidem, pp. 282 e 283. 

 

Quarta-feira, 20 de junho 

4. DANDO O NOSSO MÁXIMO NA OBRA DO MESTRE 

A. À medida que trabalhamos para Ele, que intensidade de entrega o Senhor 

quer que experimentemos? 1 Tessalonicenses 5:23. 

1Ts 5:23 — E o próprio Deus de paz vos santifique completamente; e o vosso 

espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda 

de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Toda obra humana exige uma entrega total do eu. O menor dever feito com 

sinceridade e altruísmo é mais agradável a Deus do que a maior obra manchada com 

a arrogância. Ele procura ver quanto apreciamos do Espírito de Cristo, e quanta 

semelhança com Jesus o nosso trabalho revela. Leva muito mais em conta o amor e a 

fidelidade com que trabalhamos do que a quantidade do que fazemos. — Parábolas de 

Jesus, p. 402. 

Aquele que verdadeiramente ama e teme a Deus, esforçando-se com simplicidade de 

propósito em fazer a Sua vontade, colocará corpo, mente, coração, alma e força ao 

serviço de Deus. [...] Os que estão determinados a assumir a vontade de Deus em 

lugar da sua devem servir e agradar ao Senhor em tudo. — Nos lugares celestiais, p. 

190. 

B. Quando o Senhor fica satisfeito? Marcos 1:11; João 8:29; João 14:21; João 

15:10. 

Mc 1:11 — E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és Meu Filho amado; em Ti Me 

comprazo. 

Jo 8:29 — E Aquele que Me enviou está comigo; não Me tem deixado só; porque faço 

sempre o que é do Seu agrado. 

Jo 14:21 — Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda, esse é o que Me 

ama; e aquele que Me ama será amado de Meu Pai, e Eu o amarei, e Me manifestarei 

a ele. 

Jo 15:10 — Se guardardes os Meus mandamentos, permanecereis no Meu amor; do 

mesmo modo que Eu tenho guardado os mandamentos de Meu Pai, e permaneço no 

Seu amor. 

Não deveríamos obedecer aos mandamentos meramente para garantir o Céu, mas 

para agradar Aquele que morreu para salvar os pecadores da penalidade da 

transgressão da Lei do Pai. [...] É um triste objetivo o de seguir a Cristo de longe, o 

mais próximo possível da beira do precipício da perdição, sem cair nele. — Cristo 

triunfante, p. 77. 

Em cada fase da edificação do caráter, você deve agradar a Deus. Isso você pode 

fazer, pois Enoque O agradou vivendo em uma época degenerada. E há Enoques em 

nossos dias. — Parábolas de Jesus, p. 332. 

C. Que tipo de obra é uma abominação para Deus? Mateus 15:8 e 9. 



Mt 15:8 e 9 — Este povo honra-Me com os lábios; o seu coração, porém, está longe 

de Mim. 9 Mas em vão Me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de 

homens. 

Alguns que dizem amar Jesus são enganadores, e toda a sua religião é da boca para 

fora. É uma religião que não transforma o caráter e não revela a obra interna da 

graça. Eles não demonstram que aprenderam na escola de Cristo as lições de 

mansidão e humildade de coração. Seu caráter e vida não demonstram que tenham 

aceitado o jugo ou suportado os fardos de Cristo. Não têm alcançado o padrão 

proposto pela Palavra de Deus, mas um padrão humano. — Este dia com Deus, p. 

299. 

 

Quinta-feira, 21 de junho 

5. AS BÊNÇÃOS DE UM COMPROMETIMENTO TOTAL 

A. Que maravilhosas promessas são dadas àqueles que servem ao Senhor 

por palavras e atos? João 14:23; Mateus 7:24 e 25. 

Jo 14:23 — Respondeu-lhe Jesus: Se alguém Me amar, guardará a Minha Palavra; e 

Meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. 

Mt 7:24 e 25 — Todo aquele, pois, que ouve estas Minhas palavras e as põe em 

prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. 

25 E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com 

ímpeto contra aquela casa; contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. 

O Senhor declara acerca daqueles que O servem fielmente: “E eles serão Meus, diz o 

Senhor dos exércitos, Minha possessão particular naquele dia que prepararei; poupá-

los-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve” (Malaquias 3:17). —

 Parábolas de Jesus, p. 283. 

Enquanto confiarmos no poder salvador de Cristo, todas as artimanhas e armadilhas 

das hostes caídas nada podem fazer para nos prejudicar. Anjos celestiais estão 

constantemente ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos. Deus ordenou que 

Seu poder salvador esteja conosco, para nos permitir fazer toda a Sua 

vontade. Agarremos e desfrutemos de Suas promessas a cada instante. Acreditemos 

que Deus quer dizer exatamente o que diz. [...]  

À medida que lançarmos mão do poder posto ao nosso alcance, receberemos uma 

esperança tão grande que poderemos confiar inteiramente nas promessas de Deus; e 

ao nos apoderarmos das possibilidades existentes em Cristo, nos tornamos filhos e 

filhas de Deus. [...]  

É concedido ao homem o privilégio de se tornar um herdeiro de Deus e coerdeiro com 

Cristo. Àqueles que foram assim exaltados são desdobradas as insondáveis riquezas 

de Cristo, que valem milhares de vezes mais do que as riquezas do mundo. Assim, 

através dos merecimentos de Jesus Cristo, o homem finito é elevado à comunhão 

com Deus e com Seu amado Filho. — Nos lugares celestiais, p. 32. 

 

Sexta-feira, 22 de junho 

PARA VOCÊ REFLETIR 



1. Embora Cristo não tivesse a intenção de humilhar os rabinos, qual era o objetivo 

de Sua resposta à pergunta deles? 

2. O que nos afasta da obra de Cristo, semelhante ao que ocorreu com o filho mais 

velho da parábola? 

3. Como podemos seguir o exemplo de obediência de Cristo quando esteve na Terra? 

4. Qual é a única forma de sermos cumpridores da Palavra em vez de prestarmos 

uma obediência “da boca para fora”? 

5. O que é possível realizar à medida em que confiamos no poder salvador de Deus? 



Lição 13 - Sábado, 30 de junho de 2018 

EIS O NOIVO! 

 
Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará; se à tarde, se à 

meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não 

vos ache dormindo (Marcos 13:35 e 36). 

Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a solene voz foi ouvida à meia-noite: 

“Aí vem o noivo; saí-Lhe ao encontro” (Mateus 25:6), e as virgens adormecidas foram 

despertadas de seu sono, ficou claro quem fizera a preparação para o evento. Ambos 

os lados [loucas e prudentes] foram tomados de surpresa; no entanto, um grupo 

estava preparado para a emergência e o outro não. — Parábolas de Jesus, p. 412. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 405-421 (capítulo 29: “A recompensa 

merecida”). 

 

Domingo, 24 de junho 

1. UMA PARÁBOLA PARA OS NOSSOS DIAS 

A. A quem o Senhor compara o Reino dos Céus? Mateus 25:1 e 2. 

Mt 25:1 e 2 — Então o Reino dos Céus será semelhante a dez virgens que, tomando 

as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 2 Cinco delas eram insensatas, e 

cinco prudentes. 

Com seus discípulos, Cristo está sentado sobre o Monte das Oliveiras. O Sol se punha 

atrás das montanhas, e os céus se envolviam nas sombras da noite. Pode-se ver, à 

distância, uma residência iluminada como para uma festa. A luz irradia das janelas, e 

um grupo expectante1 aguarda, indicando que um cortejo nupcial está prestes a 

aparecer. [...]  

Enquanto Cristo, sentado, observava o grupo que esperava o esposo, contou aos 

discípulos a parábola das dez virgens, ilustrando pela história delas a experiência da 

igreja que há de viver exatamente antes de Sua segunda vinda. 

Os dois grupos em espera representam as duas classes que alegam estar aguardando 

seu Senhor. São chamadas de virgens porque professam uma fé pura. — Parábolas 

de Jesus, pp. 405 e 406 [grifos do Editor]. 

B. Qual era a diferença entre as virgens loucas e as prudentes? Mateus 25:3 

e 4. 

Mt 25:3 e 4 — Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite 

consigo. 4 As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as 

lâmpadas. 

 

Segunda-feira, 25 de junho 

2. NÃO DURMAMOS COMO OS DEMAIS 

                                           
1 Expectante: Que espera, aguarda, em observação. 



A. O que despertou as virgens adormecidas? Mateus 25:5 e 6. Como a 

experiência delas se repetiu com o povo de Deus em 1844? 

Mt 25:5 e 6 — E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram. 6 Mas à meia-

noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao encontro! 

Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era 

aguardado, bem como a decepção e a aparente demora. Naquele momento incerto, o 

interesse daquele que era superficial e indiferente logo vacilou, e seus esforços 

relaxaram; mas aqueles cuja fé estava baseada em um conhecimento pessoal da 

Bíblia tinham uma rocha sob os pés que as ondas de decepção não podiam arrastar. 

— O grande conflito, p. 394. 

B. Que advertência Deus nos dá com respeito à época em que 

vivemos? Lucas 21:36; 1 Pedro 4:7. 

Lc 21:36 — Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de 

todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do 

homem. 

1Pe 4:7 — Mas já está próximo o fim de todas as coisas; portanto sede sóbrios e 

vigiai em oração. 

É com o hoje que temos de nos preocupar. Hoje temos de ser fiéis à nossa 

confiança. Hoje devemos amar a Deus de todo o coração, e ao próximo como a nós 

mesmos. Hoje devemos resistir às tentações do inimigo, e através da graça de Cristo 

ganhar a vitória. Assim devemos vigiar e aguardar a vinda de Cristo. Devemos viver 

cada dia como se soubéssemos ser esse o nosso último dia na Terra. Se soubéssemos 

que Cristo viria amanhã, não reuniríamos agora mesmo as mais amáveis palavras, os 

atos mais altruístas que pudéssemos? — Nos lugares celestiais, p. 355. 

C. O que podemos fazer para despertar de nossa condição 

sonolenta? Romanos 13:11-14. 

Rm 13:11-14 — E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do 

sono; porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos 

tornamos crentes. 12 A noite é passada, e o dia é chegado; dispamo-nos, pois, das 

obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. 13 Andemos honestamente, como 

de dia: não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias2 e dissoluções, não em 

contendas e inveja. 14 Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo; e não tenhais cuidado 

da carne em suas concupiscências. 

Devemos passar muito tempo em oração se quisermos progredir na vida 

divina. Quando a mensagem da verdade foi proclamada pela primeira vez, como 

orávamos! Quantas vezes a voz de intercessão era ouvida no quarto, no celeiro, no 

pomar ou no bosque! Frequentemente passávamos horas em fervorosa oração, em 

grupos de dois ou três, reivindicando a promessa; muitas vezes ouviam-se sons de 

choro, e em seguida a voz de ação de graças e hinos de louvor. Agora, o dia de Deus 

está mais próximo do que quando a princípio cremos, e devemos ser mais sinceros, 

mais zelosos e fervorosos do que naqueles primeiros dias. Nossos perigos são 

maiores agora do que naquela época. As almas estão mais endurecidas. Precisamos 

                                           
2 Impudicícia: Falta de pudor, de moral; imoralidade, indecência. 



agora estar imbuídos do Espírito de Cristo, e não devemos descansar até recebê-lO. 

— Testemunhos para a igreja, vol. 5, pp. 161 e 162. 

 

Terça-feira, 26 de junho 

3. A NECESSIDADE DE ÓLEO 

A. O que aconteceu quando as virgens acordaram e foram espevitar3 suas 

lâmpadas? Mateus 25:7-9. 

Mt 25:7-9 — Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas 

lâmpadas. 8 E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque 

as nossas lâmpadas estão se apagando. 9 Mas as prudentes responderam: não; pois 

de certo não chegaria para nós e para vós; ide antes aos que o vendem, e comprai-o 

para vós. 

Na parábola, todas as dez virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham 

lâmpadas e reservatórios para o óleo. Por alguns instantes, não se percebeu 

nenhuma diferença entre elas. Assim será com a igreja que vive pouco antes da 

segunda vinda de Cristo. Todos conhecem as Escrituras. Todos ouviram a mensagem 

da aproximação da vinda de Cristo e aguardam confiantemente Seu aparecimento. E 

como ocorreu na parábola, assim é agora. Surge um tempo de espera, e a fé é 

provada; e quando se ouvir o clamor: “Aí vem o Esposo; saí-Lhe ao encontro”, muitos 

estarão despreparados. Não terão óleo nos recipientes de suas lâmpadas. Estarão 

privados do Espírito Santo. — Parábolas de Jesus, p. 408. 

B. O que é representado pelas lâmpadas e o óleo da parábola? Salmos 

119:105; Zacarias 4:1-6. O que significa estar privado do Espírito Santo? 

Sl 119:105 — Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, e luz para o meu 

caminho. 

Zc 4:1-6 — Ora, o anjo que falava comigo voltou, e me despertou, como a um 

homem que é despertado do seu sono; 2 e me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, 

e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com sete lâmpadas, e 

há sete canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele; 3 e junto a ele 

há duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. 4 Então 

perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isso? 5 Respondeu-me o 

anjo que falava comigo, e me disse: Não sabes tu o que isso é? E eu disse: Não, meu 

senhor. 6 Ele me respondeu, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, 

dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos 

exércitos. 

Sem o Espírito de Deus, o conhecimento de Sua palavra é inútil. Quando a teoria da 

verdade não é acompanhada pelo Espírito Santo, não pode dar vida à alma ou 

santificar o coração. Pode-se estar familiarizado com os mandamentos e promessas 

bíblicas; mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade na alma, o caráter não 

será transformado. — Idem. 

C. Como você descreveria as virgens loucas de hoje? 2 Timóteo 

3:5; Apocalipse 3:17. 

                                           
3 Espevitar: Cortar, aparar ou puxar um pouco (pavio, morrão, mecha etc.), para avivar a chama. Cortar o morrão do pavio para 

avivar a chama da vela ou do lampião. 



2Tm 3:5 — Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te 

também desses. 

Ap 3:17 — Porquanto dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e 

não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 

A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Têm consideração pela 

verdade, defendem-na, sentem-se atraídos pelas pessoas que creem nela; contudo, 

não se renderam à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a Rocha, Cristo 

Jesus, e impediram que sua velha natureza fosse fragmentada. [...] Não conhecem a 

Deus. Não estudaram Seu caráter; não mantiveram comunhão com Ele; por isso, não 

sabem como confiar, como olhar e viver. Seu serviço a Deus nada mais é do que 

formalismo. — Ibidem, p. 411. 

 

Quarta-feira, 27 de junho 

4. ARRANJANDO DESCULPAS PARA AS NOSSAS DEFICIÊNCIAS 

A. O que aconteceu enquanto as virgens loucas se separaram das prudentes 

a fim de comprar óleo para as lâmpadas? Mateus 25:10. 

Mt 25:10 — E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo; e as que estavam 

preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 

As dez virgens estão em alerta na noite da história da Terra. Todas dizem ser cristãs. 

Todas têm um chamado, um nome, uma lâmpada, e todas alegam estar fazendo a 

obra de Deus. Todas aparentemente aguardam pelo retorno de Cristo. No entanto, 

cinco estão despreparadas. Cinco serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, 

fora da sala do banquete. — Parábolas de Jesus, p. 412. 

Não podemos estar prontos para encontrar o Senhor simplesmente por acordar ao 

som do grito: “Aí vem o esposo” (Mateus 25:6) e só então tentar encher nossas 

lâmpadas vazias. Não podemos viver separados de Cristo aqui e ao mesmo tempo 

estar preparados para Sua companhia no Céu. — Ibidem, pp. 413 e 414. 

B. O que as virgens loucas pediram ao Dono da festa? Mateus 25:11 e 12. 

Mt 25:11 e 12 — Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, 

Senhor, abre-nos a porta. 12 Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo — não vos 

conheço. 

C. Ao invés de reconhecer nossos pecados e erros, qual é a nossa frequente 

reação quando abandonamos a Deus? O que Saul fez, e qual foi a resposta de 

Samuel? 1 Samuel 15:18-22. 

1Sm 15:18-22 — E bem assim te enviou o Senhor a este caminho, e disse: Vai, e 

destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que 

sejam aniquilados. 19 Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te 

lançaste ao despojo, e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? 20 Então 

respondeu Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no 

caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agague, rei de Amaleque, e aos 

amalequitas destruí totalmente; 21 mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o 

melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. 22 Samuel, 

porém, disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, 



como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o 

sacrificar, e o atender, do que a gordura de carneiros. 

Não há tempo para dar desculpas e culpar os outros por nossos desvios; agora não 

há tempo para acariciar a alma, afirmando: Se as circunstâncias tivessem sido mais 

favoráveis, como teria sido mais fácil para nós praticarmos as obras de 

Deus! Devemos dizer até mesmo aos que afirmam ser crentes em Cristo que devem 

parar de ofender a Deus apresentando desculpas pecaminosas. 

Jesus providenciou recursos para cada emergência. Se andarem por caminhos 

apontados por Cristo, Ele aplainará os lugares difíceis. Com Sua experiência, criará 

uma atmosfera para a alma. Fecha a porta e conduz o pecador a sós com o Pai, e a 

alma necessitada esquece a tudo e a todos, menos de Deus. Satanás falará com ela; 

mas se clamar em alta voz a Deus, Ele a retirará da infernal sombra do inimigo. Com 

coração humilde, dominado e agradecido, sairá dizendo: “A Tua ternura me 

engrandeceu”. — Manuscript Releases, vol. 12, p. 336. 

 

Quinta-feira, 28 de junho 

5. O CHAMADO PARA HOJE 

A. Qual é o chamado de Deus para nós hoje? Ao mesmo tempo em que 

chama, que promessa Ele dá? Malaquias 3:7 (última parte); Isaías 

44:22; Isaías 55:7. 

Ml 3:7 (ú. p.) — [...] Tornai-vos para Mim, e Eu tornarei para vós diz o Senhor dos 

exércitos. Mas dizeis: Em que havemos de tornar? 

Is 44:22 — Apaga as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a 

nuvem; torna-te para Mim, porque Eu te remi. 

Is 55:7 — Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; 

volte-se ao Senhor, que Se compadecerá dele; e para o nosso Deus, porque é 

generoso em perdoar. 

Ó, maravilhoso amor de Deus! Depois de toda a nossa mornidão e pecados, Ele diz: 

“Voltai, ó filhos infiéis, Eu curarei a vossa infidelidade” (Jeremias 3:22). — Nossa alta 

vocação, p. 352. 

Aqueles que agora buscam ao Senhor com sinceridade, humilhando diante dEle o 

coração e abandonando seus pecados, serão preparados por meio da santificação da 

verdade para se unirem aos membros da família real, e verão o Rei em Sua beleza. —

 Este dia com Deus, p. 248. 

B. Ao atendermos ao apelo, que mensagem Ele quer que anunciemos ao 

mundo? Isaías 40:9. 

Is 40:9 — Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, 

anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não 

temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. 

Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao 

mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem 

manifestar a glória dEle. Revelarão em sua própria vida e caráter o que a graça de 

Deus tem feito por eles. 



A luz do Sol da Justiça deve brilhar em boas obras — em palavras de verdade e atos 

de santidade. — Parábolas de Jesus, pp. 415 e 416. 

 

Sexta-feira, 29 de junho 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Quem é representado pelas duas classes de virgens, e por que são chamadas de 

virgens? 

2. O que podemos fazer durante o tempo de espera e vigília a fim de nos 

prepararmos para a breve vinda de Jesus? 

3. Que obra o Espírito Santo opera na vida daqueles que são semelhantes às virgens 

prudentes? 

4. Ao invés de culpar as circunstâncias pelos nossos defeitos de caráter, o que 

podemos fazer? 

5. Como Deus pode nos usar para anunciarmos Sua última mensagem de misericórdia 

ao mundo? 

 


