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Lição 01                                                                                  

� Verso Áureo: O espírito do homem susterá a sua enfermidade, 
mas ao espírito abatido, quem o suportará? Provérbios 18:14. 

1) O que significa ter boa saúde? De que modo o sangue pode tornar-se 
mais puro? Levíticos 17:14. p.p.  

� Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue; 
pois este é a corrente da vida. Ele repara os desgastes e nutre o corpo. 
Quando provido dos devidos elementos de alimentação e purificado 
e vitalizado pelo contato com o ar puro, leva a cada parte do organismo 
vida e vigor. Quanto mais perfeita a circulação, tanto melhor se realizará 
esse trabalho. CSRA 91.

2) Que relação existe entre saúde e religião? Romanos 12:1.

� Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde 
do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é 
pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre 
a natureza física e a natureza moral. CSRA 43.

3) O que é que traz doença ao corpo e a mente de muitos? 
Provérbios 13:16.

� O que traz doença ao corpo e à mente de quase todos, são os 
sentimentos de descontentamento, e as murmurações de quem está mal 
satisfeito. Não têm a Deus, não têm aquela esperança que penetra para 
além do véu, que é como a âncora da alma segura e firme. Todos os que 
possuem essa esperança hão de purificar-se a si mesmos assim como Ele é 
puro. Estes se acham livres de desassossegados anseios, murmurações e 
descontentamento; não estão continuamente esperando o mal e 
aninhando emprestadas aflições. Vemos, porém, muitos que estão 
passando antecipadamente por um tempo de angústia; a ansiedade 
estampa-se em cada feição; parecem não encontrar consolo, e apresentam 
um aspecto de contínuo temor na expectativa de algum terrível mal. 
I TSM 178-179. [1 TI 565-566].
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4) Que relação tem a mente com a saúde física? Por que? 
Provérbios 13:18.

� A afinidade que existe entre a mente e o corpo, é muito grande. Se 
um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente tem muito que ver 
com a saúde física. Se a mente está despreocupada e contente, sob a 
consciência do dever cumprido e com certo senso de satisfação por 
proporcionar felicidade a outros, isto criará uma alegria que reagirá sobre 
todo o organismo, produzindo mais perfeita circulação do sangue, o 
fortalecimento de todo o corpo. A bênção de Deus é um remédio; e os que 
são generosos em beneficiar a outros, experimentarão essa maravilhosa 
bênção no próprio coração e vida. I TSM 179. [4 TI 60-61].

5) Quem é o originador da doença? Por que muitos enfraquecem 
e ficam doentes? Provérbios 13:12.

� Satanás é o originador da doença; e o médico luta contra sua obra e 
poder. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. Nove décimos 
das doenças de que sofrem os homens, têm aí sua base. Talvez algum vivo 
problema doméstico esteja, como um câncer, roendo a própria alma e 
debilitando as forças vitais. O remorso do pecado por vezes mina a 
constituição e desequilibra a mente. Existem também doutrinas errôneas, 
como a de um inferno eternamente ardente, e o tormento sem fim dos 
ímpios, as quais dando uma visão exagerada e desvirtuada do caráter de 
Deus, têm produzido os mesmos resultados sobre espíritos sensíveis. 
I TSM 179-180. [5 TI 444].

6) Como é a religião de Cristo? Provérbios 14:8-9.

� Incrédulos têm explorado ao máximo esses casos infelizes, 
atribuindo a insanidade à religião; mas é esta uma acusação grosseira, e 
que não terão prazer em enfrentar, afinal. A religião de Cristo, longe de ser 
causa de insanidade, é um de seus mais eficazes remédios, pois é poderoso 
calmante dos nervos. I TSM 180. [4 TI 444].

7) Além da cura física, onde mais Jesus ataca o mal? Mateus 9:1-8.
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� O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, 
jaz mesmo à base de grande parte das doenças sofridas pelos pecadores. 
Cristo é o poderoso comunicador de cura à alma enferma de pecado. Esses 
pobres sofredores precisam ter um conhecimento mais claro daquele a 
quem conhecer devidamente, é vida eterna. Eles precisam ser paciente e 
bondosa mas diligentemente ensinados quanto à maneira de 
abrir completamente as janelas da alma, deixando entrar o Sol do amor 
de Deus, para iluminar os obscurecidos recantos  do espírito. I TSM 180. 
[4 TI 579].

8) Que hábito errôneo tem trazido doença e dificuldade para a igreja? 
Provérbios 13:25.

� O hábito de comer em demasia, ou de comer demasiada variedade 
de alimentos na mesma refeição, causa frequentemente dispepsia. Sério 
dano é assim causado aos delicados órgãos digestivos. Em vão protesta o 
estômago, e apela para o cérebro a fim de que raciocine da causa para o 
efeito. A quantidade excessiva de alimento ingerido, ou a sua combinação 
imprópria, faz a sua obra prejudicial. Em vão dão sua advertência os 
avisos desagradáveis. O sofrimento é a consequência. A doença toma o 
lugar da saúde.
 Perguntarão alguns: Que tem isto que ver com as reuniões de 
comissões? Muitíssimo. Os efeitos da alimentação errada são levados para 
as reuniões de concílios e comissões executivas. O cérebro é afetado pelo 
estado do estômago. III TSM 197. [7 TI 257].

9) De que maneira o comer em excesso traz dificuldades? 
Provérbios 21:23.

� Apresento isto como causa da situação em muitas reuniões de 
concílio e de comissões executivas, onde a assuntos que exigiam estudo 
acurado, bem pouca consideração foi dada, e decisões da maior 
importância foram tomadas precipitadamente. Muitas vezes, quando 
deveria ter havido unanimidade de sentimento na afirmativa, opiniões 
decididamente negativas mudaram inteiramente a atmosfera de uma 
reunião. Esses resultados têm-me sido apresentados repetidas vezes. 
III TSM 197-198. [7 TI 258].
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10) Que outro costume pernicioso precisa ser deixado com urgência? 
Que mal advém quando não se come nos horários de costume? 
Se Jesus e Moisés jejuaram por 40 dias, é possivel ficarmos 5 a 6 horas, 
sem nada? Provérbios 10:27.

� Fico atônita ao saber que, depois de todo o esclarecimento que 
tem sido dado nesta instituição, muitos de vocês comem entre as 
refeições! Vocês não devem nunca permitir que um bocado lhes passe 
pelos lábios entre suas refeições regulares. Comam o que devem comer, 
mas o comam na refeição, e então esperem até à próxima. 2 TI 373.
 Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um 
descanso de cinco horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser 
introduzida no estômago até a próxima refeição. Neste intervalo o 
estômago efetuará seu trabalho, estando então em condições de receber 
mais alimento.
 Em caso algum devem as refeições ser irregulares. Se se faz o 
almoço uma ou duas horas antes do tempo usual, o estômago não está 
preparado para o novo encargo, pois não dispôs ainda do alimento tomado 
na refeição anterior, e não possui força vital para novo trabalho. Assim é 
sobrecarregado o organismo.
 Tampouco devem as refeições ser retardadas uma ou duas horas, 
para se acomodarem às circunstâncias, ou para se poder terminar certa 
porção de trabalho. O estômago pede alimento na ocasião em que está 
acostumado a recebê-lo. Retardado este tempo, diminui a vitalidade do 
organismo, alcançando afinal um nível tão baixo que o apetite desaparece 
inteiramente. Se é tomado alimento então, o estômago acha-se incapaz 
de cuidar dele devidamente. O alimento não pode ser convertido 
em sangue bom. CSRA 179.

11) Que conselho é importante pormos em prática, em certas situações? 
Provérbios 22:17.

� Os alimentos usados deverão adaptar-se às nossas ocupações e ao 
clima em que vivemos. Alguns alimentos convenientes num país não o 
serão noutro.
 Algumas pessoas há que mais proveito terão com abster-se de 
todo alimento durante um ou dois dias na semana, do que com qualquer 
quantidade de tratamentos ou orientação médica. O jejum de um dia na 
semana ser-lhes-ia de proveito incalculável. III TSM 137. [7 TI 134].
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Lição 02                                                                                   

�  Pois todos os nossos dias vão passando na tua Verso Áureo:
indignação; passamos os nossos anos como um conto que se conta. 
Salmos 90:9. 

1) Qual tem sido a condição da raça humana, atualmente? 
Eclesiastes 5:16-17.

� Foi-me apresentada a condição de fraqueza atual da família 
humana. Cada geração se tem vindo enfraquecendo mais, e a raça humana 
é afligida por toda forma de enfermidade. Milhares de pobres mortais de 
corpos deformados, doentios, nervos em frangalhos e mente cheia de 
sombras, vão arrastando uma existência miserável. CSS 18.

2) Como, somente, o poder satânico poderá ser paralisado? 
Apocalipse 6:15-17.

� Cresce o poder de Satanás sobre a família humana. Não viera 
em breve o Senhor e destruísse o seu poder, e não tardaria que 
a Terra estivesse despovoada. CSS 18.

3) Sobre quem o inimigo procura exercer todo o mal? Por que ele 
consegue algum sucesso? I Pedro 5:8-9.

� Foi-me mostrado que o poder de Satanás é exercido especialmente 
sobre o povo de Deus. Foram-me apresentados muitos em uma condição 
duvidosa, desesperadora. As enfermidades do corpo afetam a mente. 
Nossos passos são seguidos por um inimigo astuto e poderoso, o qual 
emprega sua força e habilidade em procurar desviar-nos do caminho reto. 
E demasiadas vezes acontece que o povo de Deus não está em guarda, 
ignorando-lhe portanto os ardis. Ele opera por meios que melhor o 
ocultem à vista, conseguindo muitas vezes seu objetivo. CSS 18.

4) Como surgiu o homem das mãos do Criador? Por que a raça humana 
tem suportado tanto? Eclesiastes 7:29.
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� O homem surgiu das mãos do seu Criador perfeito em estrutura e 
belo na forma. O fato de ter ele resistido por seis mil anos o constante 
crescimento dos fardos da doença e do crime é prova cabal do poder de 
resistência com a qual foi dotado no princípio. E embora os 
antediluvianos de modo geral se entregassem sem reservas ao pecado, 
passaram-se mais de dois mil anos para que a violação da lei natural fosse 
acentuadamente sentida. Não tivesse Adão originalmente possuído maior 
poder físico do que os homens possuem agora, e a presente raça ter-se-ia 
tornado extinta. CSS 19.

5) Como o mal tem se propagado? Mateus 23:30-32.

� Através de sucessivas gerações, desde a queda, a tendência tem 
sido continuamente descendente. A doença tem sido transmitida de pais a 
filhos por sucessivas gerações. Mesmo as crianças de berço sofrem em 
consequência dos males originados pelos pecados dos seus pais. CSS 19.

6) Qual era a duração de vida dos homens até os dias de Noé? 
Gênesis 9:29.

� Com poucas exceções, os patriarcas desde Adão até Noé viveram 
aproximadamente mil anos. Desde então a duração média da vida 
tem decrescido.
 Por ocasião do primeiro advento de Cristo, a raça já se havia 
degenerado de tal maneira que não somente os mais idosos, mas também 
os de meia-idade e os jovens eram trazidos de todas as cidades ao 
Salvador, para serem curados de suas enfermidades. Muitos padeciam 
sob o peso da miséria indescritível. CSS 19.

7) Qual a média de vida, já no tempo de Davi, o rei? Salmos 90:9-10.

� A violação da lei física, com as consequências de sofrimento e 
morte prematura, têm prevalecido por tanto tempo que esses resultados 
são aceitos como parte inevitável da humanidade; mas Deus não criou a 
raça em tão debilitada condição. Este estado de coisas não é obra da 
Providência, mas do homem. Foi ocasionado pelos maus hábitos - pela 
violação das leis que Deus fez para governar a vida do homem. A 
continuada transgressão das leis da natureza é uma permanente 
transgressão da lei de Deus. CSS 19-20.
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8) Como profetizou o Messias sobre a situação da humanidade antes 
da Sua segunda vinda? Mateus 24:37-39.

� Nosso Salvador advertiu Seus discípulos de que precisamente 
antes de Sua segunda vinda existiria uma situação muito semelhante à que 
precedeu o dilúvio. O comer e beber seria levado ao excesso, e o mundo se 
entregaria ao prazer. Esse estado de coisas existe presentemente. O mundo 
está em grande medida entregue à satisfação do apetite; e a disposição de 
seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos - 
hábitos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados 
habitantes de Sodoma. CSRA 17.

9) Existe motivo para tão grande decadência? Jó 4:8.

� Tenho-me admirado de que os habitantes da Terra não tenham sido 
destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. Vejo razão suficiente para 
o presente estado de degeneração e mortalidade no mundo. Cegas paixões 
controlam a razão, e toda consideração superior é em muitos casos 
sacrificada à sensualidade. CSRA 17-18.

10) Como procedermos no meio de tanta decadência e corrupção? 
Filipenses 2:14-15; Lucas 21:34-36.

 Os pecados que o homem está disposto a considerar como 
pequenos podem ser precisamente aqueles que Deus considera como 
grandes crimes. 5 TI 337.
 Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de 
tempo a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da 
Testemunha Verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência 
à verdade, e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus 
têm a recomendação: “Estão entregues a seus ídolos; deixem-nos” (Oséias 
4:17), e eles passarão adiante à sua obra, deixando esses com seus 
pecaminosos traços não subjugados, ao comando dos anjos maus. Os que 
satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova, e vencem, seja qual 
for o preço, atenderam ao conselho da Testemunha Verdadeira, e 
receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. 
1 TI 187.
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Lição 03                                                                                  

�  Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra Verso Áureo:
qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. I Coríntios 10:31.

1) Como se desenvolve uma reforma verdadeira? Onde e como devemos 
fazer campanha pró-temperança? João 16:32.

� Toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra do evangelho, e 
tende ao reerguimento da alma a uma vida nova e mais nobre. A obra da 
temperança, especialmente, requer o apoio dos obreiros cristãos. Eles 
devem chamar a atenção para essa obra, tornando-a objeto de vivo 
interesse. Por toda parte devem apresentar ao povo os princípios da 
verdadeira temperança, e pedir assinaturas para o voto da mesma. 
Fervorosos esforços se devem fazer em favor dos que se acham 
escravizados aos maus hábitos.
 Há por toda parte uma obra a ser feita por aqueles que caíram 
devido à intemperança. Entre as igrejas, as instituições religiosas, e lares 
supostamente cristãos, muitos jovens estão seguindo o caminho da ruína. 
CBV 171.

2) Por que não é possível para alguns alcançarem a perfeição cristã? 
Hebreus 12:16.

� É impossível para os que dão rédea solta ao apetite, alcançar a 
perfeição cristã. As sensibilidades morais de vossos filhos não podem ser 
despertadas facilmente, a menos que sejais cuidadosos na seleção de seu 
alimento. Muita mãe põe a mesa de maneira que se torna uma cilada para a 
família. Alimentos cárneos, manteiga, queijo, rica pastelaria, alimentos 
temperados e condimentos são usados livremente, por idosos e jovens. 
Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, atingindo os 
nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores do sangue não 
podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com o 
alimento torna-o de digestão difícil. CSS 114.
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3) Como, somente, é possível alcançarmos a verdadeira temperança? 
Provérbios 4:23.

� Jamais serão os homens verdadeiramente temperantes sem que a 
graça de Cristo seja um permanente princípio no coração. CSRA 35.
� As boas resoluções tomadas por alguém em suas próprias forças 
nada valem. Nem todos os votos do mundo quebrariam o poder do mau 
hábito. Homem algum nunca praticará a temperança em todas as coisas 
enquanto seu coração não estiver renovado pela graça divina. Não nos 
podemos guardar de pecar por um momento sequer. A cada instante 
dependemos de Deus.
 A verdadeira reforma começa com a purificação da alma. Nosso 
trabalho com os caídos só logrará real êxito à medida que a graça de Cristo 
remodelar o caráter, e a alma for posta em viva ligação com Deus. 
CBV 179-180.

4) Em quais atividades é essencial a devida temperança? I Cor. 9:27.

� Aqueles sobre quem impendem importantes responsabilidades, e 
sobretudo os que são guardas dos interesses espirituais, devem ser homens 
de viva sensibilidade e rápida percepção. Mais que os outros, devem eles 
ser temperantes no comer. Alimentos muito condimentados e sofisticados 
não deveriam ter lugar em sua mesa. CBV 309.

5) Principalmente, em que ocasião, um regime impróprio trará 
prejuízos? Que espécie de prejuízos? 

� Todos os dias, homens que ocupam posição de responsabilidade 
têm de tomar decisões das quais dependem resultados de grande 
importância. É-lhes preciso com frequência pensar rapidamente, e isso só 
pode ser feito com êxito pelos que observam estrita temperança. A mente 
se revigora sob o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se a 
tensão não é demasiada, sobrevém renovado vigor a cada esforço. Mas 
com frequência a obra dos que têm importantes planos a considerar e 
sérias decisões a tomar é afetada para mal em consequência de um regime 
impróprio. Um estômago perturbado produz um estado mental incerto e 
perturbado. Causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. 
Muito plano que haveria sido uma bênção para o mundo tem sido posto à 
margem; muitas medidas injustas, opressivas e mesmo cruéis têm sido 
executadas em resultado de estados enfermos, resultantes de hábitos 
errôneos no comer. CBV 309-310.
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6) Qual o significado amplo quanto ao apresentarmos os nossos corpos 
em sacrifício vivo? Romanos 12:1.

� Quando o apóstolo apela a seus irmãos para apresentarem seu 
"corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus" (Rom. 12:1), 
expressa os princípios da verdadeira santificação. Esta não é uma teoria, 
uma emoção, ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo, 
que entra na vida diária. Ela requer que nossos hábitos de comer, beber e 
vestir sejam tais, que nos assegurem a preservação da saúde física, mental 
e moral, a fim de que possamos apresentar ao Senhor nosso corpo, não 
como uma oferta corrompida por hábitos errôneos, mas um "sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus". Sant. 27.

7) Quantos pontos a verdadeira temperança deve abranger? 
I Tessalonicenses 5:23.

� A intemperança no estudo é uma espécie de intoxicação, e aqueles 
que com ela condescendem à semelhança do bêbado desviam-se das 
veredas seguras, e tropeçam e caem nas trevas.  OC 396.

� Devemos ser temperantes no trabalho. Não é dever nosso 
colocar-nos em situação de ficar sobrecarregados. Alguns poderão às 
vezes achar-se em condição em que isso seja necessário; deve, porém, ser 
exceção, não regra. OC 397.

 Sob qualquer aspecto, as roupas devem ser saudáveis. Acima de 
tudo, Deus quer que tenhamos saúde (III João 2) - saúde de corpo e de 
alma. E devemos ser coobreiros Seus tanto para a saúde de um como da 
outra. Ambas são promovidas pelo vestuário saudável. OC 398.

� Os que comem e trabalham com intemperança e irracionalmente, 
falam e agem irracionalmente. Não é necessário beber bebidas alcoólicas 
para ser intemperante. OC 198.

� Excessiva tolerância no comer, no beber, no dormir ou contemplar 
é pecado. OC 394.

8) Como muitos professos religiosos tem considerado os princípios 
de temperança? Provérbios 26:12.
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� Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar 
que Daniel era por demais esquisito, e o considerariam mesquinho e 
fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muito 
pequena importância para exigir tão decidida resistência - tal que poderia 
envolver o sacrifício de todas as vantagens terrenas. Mas aqueles que 
assim raciocinam, notarão no dia do juízo que se desviaram dos expressos 
conselhos de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para 
o certo e para o errado. Sant. 19-20.
� Muitos fazem da temperança assunto de pilhérias. OC 407.
� A indiferença com que os livros de saúde têm sido tratados por 
muitos é uma ofensa a Deus. CSRA 72.

9) Onde, como, e por quem, deve iniciar uma reforma dos hábitos em 
geral? Quem mais tem o dever de cooperar? Deut. 28:4; Lucas 11:27.

� A reforma deve começar com a mãe, antes do nascimento dos 
filhos, e se as instruções do Senhor fossem fielmente obedecidas, não 
existiria intemperança. Signs of the Times, 13 de setembro de 1910.
 Não somente os hábitos da mãe, mas a educação da criança se 
achava incluída nas instruções dadas pelo anjo aos pais hebreus. Não 
bastava que Sansão, a criança que devia libertar Israel, devesse receber 
boa herança ao nascer. Esta deveria ser apoiada por uma educação 
cuidadosa. Desde a infância deveria ele ser exercitado em atos de 
estrita temperança. OC 407-408.
� A temperança e o domínio próprio devem ser ensinados desde o 
berço. Sobre a mãe repousa grandemente a responsabilidade dessa obra, e, 
ajudada pelo pai, poderá levá-la avante com êxito. OC 408.

10) Qual a única maneira e por Quem é possível reconquistar o Éden? 
Mateus 16:24; Efésios 2:8.

� Adão e Eva caíram pela intemperança do apetite. Cristo veio e 
resistiu à mais feroz tentação de Satanás, e, em favor da raça, venceu o 
apetite, mostrando que o homem pode vencer. Como Adão caiu pelo 
apetite, perdendo o abençoado Éden, os filhos de Adão podem, por 
intermédio de Cristo, vencer o apetite, e mediante a temperança em tudo 
reconquistar o Éden. CSRA 70.
� Um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original foi a perda 
do poder de domínio próprio por parte do homem. Unicamente à medida 
que esse poder é reconquistado pode haver real progresso. CBV 129-130.
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Lição 04                                                                                 

�  Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho Verso Áureo:
dos nobres, e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem, e não 
para bebedice. Eclesiastes 10:17. 

1) Qual é o regime dietético escolhido pelo Criador? Provérbios 12:11.

� A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos 
estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que 
criou o homem e lhe compreende as necessidades designou a Adão o que 
devia comer: "Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente... e toda 
árvore em que há fruto de árvore que dá semente; ser-vos-ão para 
mantimento." Gên. 1:29. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência 
lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também 
permissão para comer a "erva do campo". Gên. 3:18.
 Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético 
escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira 
mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. 
Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são 
promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. 
CBV 295-296.

2) Por que muitos não usam uma alimentação adequada, mesmo 
sabendo que é errado? Provérbios 3:7-8.

� Quando Satanás toma posse da mente, quão pronto a luz e as 
instruções, benignamente dadas pelo Senhor, se desvanecem e perdem a 
força! Quantos formulam desculpas e forjam necessidades que não 
existem, a fim de apoiá-los em sua errônea direção em pôr de lado a luz e 
pisá-la a pés! Falo com segurança. A maior das objeções à reforma de 
saúde é que este povo não a vive; e ainda dirão seriamente que não podem 
viver a reforma de saúde e conservar seu vigor. CSRA 398.
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3) Que instrução temos quanto a escolha de nosso alimento? 
Salmos 104:24.

� Mas nem todas as comidas saudáveis em si mesmas são 
igualmente adequadas a nossas necessidades em todas as circunstâncias. 
Deve haver cuidado na seleção do alimento. Nossa comida deve ser de 
acordo com a estação, o clima em que vivemos e a ocupação em que nos 
empregamos. Certas comidas apropriadas para uma estação ou um clima, 
não o são para outro. Assim, há diferentes comidas mais adequadas às 
pessoas segundo as várias ocupações. Muitas vezes, alimentos que podem 
ser usados com proveito por pessoas que se empenham em árduo labor 
físico não são próprios para as de trabalho sedentário, ou de intensa 
aplicação mental. Deus nos tem dado ampla variedade de comidas 
saudáveis, e cada pessoa deve escolher dentre elas aquelas que a 
experiência e o bom senso demonstram ser as mais convenientes às suas 
próprias necessidades. CBV 296-297.

4) Ao escolhermos nosso alimento, o que não deve ser consultado? 
I Coríntios 6:12.

� Deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos 
necessitados para a edificação do organismo. Nessa escolha, o apetite não 
é um guia seguro. Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tornou 
pervertido. Muitas vezes exige alimento que prejudica a saúde e a 
enfraquece em lugar de fortalecê-la. Não nos podemos guiar com 
segurança pelos hábitos da sociedade. A doença e o sofrimento que por 
toda parte dominam são em grande parte devidos a erros populares com 
referência ao regime alimentar. CBV 295.

5) Que admoestações temos quanto aos condimentos (mostarda, 
pimenta, picles, etc), especiarias (cravo, canela, etc.)? E quanto ao sal? 
Qual sal não é prejudicial? O sal refinado traz algum benefício?  

� Nesta época de pressa, quanto menos estimulante for a comida, 
melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a 
pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago 
e tornam o sangue febril e impuro. CBV 325.
� Cumpre preparar o alimento de modo a ser não só apetitoso, como 
substancial. Não se deve subtrair ao corpo o que ele necessita. Eu uso sal e 
sempre o usei, porque o sal, em vez de produzir efeito deletério, é 
realmente essencial para o sangue. III TSM 362. [9 TI 162].
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� Não useis sal em quantidade, evitai os picles e comidas 
condimentadas, servi-vos de abundância de frutas, e a irritação que requer 
tanta bebida nas refeições desaparecerá em grande parte. CBV 305.

6) Que instrução foi dada em 1902 quanto ao uso de leite, ovos, creme, 
manteiga e outros derivados? Por que? Qual é a admoestação quanto 
ao queijo? Provérbios 4:18.

� Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas 
a preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-se lhes que 
breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, 
creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem 
aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os 
homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça 
caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a 
nossa Terra.
 Deus concederá ao Seu povo habilidade e tato para preparar 
alimento saudável sem o uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda 
receita insalubre. III TSM 138. [7 TI 135].

A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que 
empregada na cozinha; mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. 
O queijo é ainda mais objetável; é totalmente impróprio como alimento. 
CBV 302.

Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. 2 TI 68. 
[CSRA 368].

O efeito do queijo é deletério. Christian Temperance and 
Bible Hygiene, pág. 47. CSRA 369.

7) Que farinha é melhor no preparo do pão? Quais ingredientes não 
devemos usar na cozinha? 

� Para o pão, não é a melhor a farinha branca, superfina. Seu uso 
nem é saudável nem econômico. A farinha branca, fina, carece de 
elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. É 
causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubres.
 O emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo e 
desnecessário. O bicarbonato produz inflamação do estômago, 
envenenando muitas vezes todo o organismo. Muitas donas de casa 
julgam não poder fazer bom pão sem empregar o bicarbonato, mas isso é 
um erro. Se se derem ao incômodo de aprender melhores métodos, seu 
pão será mais saudável e, a um paladar natural, muito mais agradável.
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 Ao fazer pão crescido, ou levedado, não se devia utilizar leite em 
lugar de água. Isso representa despesa adicional e torna o pão menos 
saudável. O pão que leva leite não se conserva bem tanto tempo depois 
de assado como o que é feito com água, e fermenta mais facilmente 
no estômago. CBV 300-301.

8) Qual deve ser o tamanho do pão? Por que? Quando o pão 
não é próprio para a refeição? 

O pão deve ser leve e agradável. Nem o mais leve vestígio de 
acidez se deve tolerar. Os pães devem ser pequenos, e tão perfeitamente 
assados que, o quanto possível, o princípio ativo do fermento seja 
destruído. Quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é 
de difícil digestão. Nunca devia aparecer à mesa. Isso não se aplica, 
entretanto, ao pão sem levedar. Pão de trigo fresco, sem fermento 
ou levedura, e assado num forno bem quente, é ao mesmo tempo saboroso 
e saudável.
 Os cereais empregados em mingaus devem ser cozidos várias 
horas. Mas as refeições brandas ou líquidas são menos saudáveis que as 
secas, que requerem mastigação total. Torradas são dos mais digestíveis e 
aprazíveis alimentos. Corte-se o pão comum em fatias, ponha-se no forno 
até haver desaparecido o último vestígio de umidade. Deixe-se então 
dourar levemente e por igual. Pode-se conservar esse pão num lugar seco 
por muito mais tempo que o pão comum e, se posto novamente ao forno 
pouco antes de ser servido, ficará como torrado de fresco. CBV 301.

9) Em que temperatura deve ser ingerido o alimento? Que instrução 
temos sobre bebida ou comida líquida? 

� A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se 
está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-la 
antes de ter começo o processo digestivo. Bebidas frias, pelo mesmo 
motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes 
é debilitante. Na verdade, quanto mais líquido for ingerido nas refeições, 
tanto mais difícil se tornará a digestão do alimento, pois o líquido precisa 
ser absorvido primeiro para que principie a digestão. CBV 305.
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10) Como nos recomenda os Testemunhos quanto ao uso de açúcar e 
sobremesas? Que advertência nos é dada sobre balas, bombons, 
chicletes e outras guloseimas? Isaías 55:2.

� Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, 
massas folhadas, geléias e doces são causa ativa de má digestão. 
Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e 
açúcar são os principais elementos. CBV 302.
� E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado 
abundantemente, é mais prejudicial que a carne. I TSM 191. [2 TI 370].
� O livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o 
organismo, e não raro é causa de doença. CSS 154.
� É melhor deixar em paz os doces. Deixai em paz aquelas 
sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais delas. 
Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. 
CSRA 328.

11) Qual é o alimento mais próprio para o bebê? Que comparação é 
usada na questão espiritual? O que significa dar leite novamente? 
Hebreus 5:13-14.

� O melhor alimento para o bebê é o que lhe foi provido pela 
natureza. Não deveria, sem necessidade, ser dele privado. É falta de 
coração eximir-se a mãe, por amor da comodidade ou de diversões 
sociais, da delicada tarefa de amamentar o filhinho.
 A mãe que consente que seu filho seja amamentado por outra deve 
considerar bem os resultados que isso pode trazer. Em maior ou menor 
grau a ama comunica seu próprio temperamento à criança que amamenta.
Mal se pode apreciar devidamente a importância de habituar bem as 
crianças quanto a um são regime alimentar. As crianças devem aprender 
que têm de comer para viver, e não viver para comer. Esses hábitos devem 
começar a ser implantados já na criancinha de braço. Ela só deve tomar 
alimentos a intervalos regulares, e menos frequentemente, à medida que 
vai tendo mais idade. Não convém dar-lhe doces, ou comidas dos adultos, 
que é incapaz de digerir. CBV 383.
� Para manter-se em dia com a moda, tem-se abusado da natureza, 
em vez de consultá-la. As mães às vezes dependem de uma serva, ou o 
seio materno tem de ser substituído pela mamadeira. CSRA 226.
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Lição 05                                                                                  

 

�  Achaste mel? come só o que te basta; para que Verso Áureo:
porventura não te fartes dele, e o venhas a vomitar. Provérbios 25:16.

1) Que responsabilidade Deus colocou sobre aqueles que são Seus 
representantes? O que significa estado insalubre do organismo? 
Mateus 5:13.

� A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É 
impossível trabalhar em prol da salvação de homens e mulheres sem 
apresentar-lhes a necessidade do afastamento dos prazeres pecaminosos, 
que destroem a saúde, aviltam a alma e impedem a verdade divina de 
impressionar a mente. Homens e mulheres precisam ser ensinados a 
vigiarem atentamente todo hábito e prática, e imediatamente evitarem as 
coisas que produzem estado insalubre do organismo e consequente 
sombra escura sobre a mente. Deus quer que os Seus luminares se 
proponham sempre norma elevada. Por preceito e exemplo, devem manter 
elevada a sua norma perfeita acima da falsa norma de Satanás que, se for 
seguida, produzirá miséria, degradação, doença e morte, tanto do corpo 
como da alma. III TSM 139. [7 TI 137].

2) Que conhecimento deve ser recebido como sabedoria divina? 
Além da Bíblia e dos Testemunhos onde adquirir outros 
conhecimentos? I Tessalonicenses 5:21.

O conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é 
de grande valor, e deve ser recebido como sabedoria de Deus. CSRA 109.

Muitos comem depressa demais. Outros comem numa só refeição 
alimentos que não se combinam.  Se homens e mulheres 
tão-somente se lembrassem de quão grandemente afligem a mente quando 
afligem o estômago, e de como é Cristo profundamente desonrado quando 
se abusa do estômago, seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago 
oportunidade para recobrar sua ação salutar. Manuscrito 93, 1901. 
CSRA 111. 
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No uso dos alimentos devemos exercer discernimento e bom 
senso. Ao percebermos que certo alimento nos não convém, não 
precisamos escrever cartas de consulta para aprender a causa do distúrbio. 
Mudemos a dieta; usemos menor quantidade de alguns alimentos; 
experimentemos outras preparações. Logo saberemos o efeito que sobre 
nós tem certas combinações. Como seres inteligentes, estudemos 
individualmente os princípios e usemos a nossa experiência e 
discernimento para decidir quanto a que alimentos mais nos convêm. 
CSS 476-477.
� Nossos obreiros devem empregar seus conhecimentos das leis da 
vida e da saúde. Lede os melhores autores sobre o assunto, e obedecei 
religiosamente ao que vossa razão vos mostrar que é a verdade. 
CSS 566.

3) Quais artigos não devem ser ingeridos juntos? Por que? Jó 20:12-14.

�
  Se quisermos conservar a melhor saúde, devemos evitar comer 
verduras e frutas na mesma refeição. Caso o estômago seja fraco, haverá 
perturbação, o cérebro ficará confuso, e incapaz de exercer esforço 
mental. Comam-se frutas em uma refeição e verduras na seguinte.
Youth's Instructor, 31 de maio de 1894. CSRA 395. 
 Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Se a 
digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará, com frequência, 
perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas 
numa refeição e as verduras em outra. CBV 299-300.
 Necessitais manter em vossa casa a mais apropriada espécie de 
auxílio no trabalho de preparar vosso alimento. Em horas da noite, parecia 
que o pastor ______ ficava doente, e um médico experimentado vos disse: 
"Eu anotei o vosso regime alimentar. Comeis variedade muito grande de 
alimentos numa só refeição. Frutas e verduras consumidas juntas na 
mesma refeição produzem acidez estomacal; daí resulta sangue impuro, e 
a mente não é clara porque a digestão é imperfeita." Deveis compreender 
que cada órgão do corpo deve ser tratado com respeito. Em questão de 
regime alimentar, deveis raciocinar da causa para o efeito. CSRA 113.
� Alguns usam leite com grande quantidade de açúcar no mingau, 
julgando que estão praticando a reforma pró-saúde. Mas o açúcar e leite 
combinados são responsáveis pela produção de fermentação no 
estômago, sendo, pois, prejudiciais. CSS 154.
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4) Quantos males adquirem aqueles que não observam a devida 

combinação de alimentos? 

Criam-se perturbações mediante combinações impróprias 

de alimentos; há fermentação; o sangue fica contaminado e o 

cérebro confuso. III TSM 197. [7 TI 257].
 É impossível ao cérebro trabalhar da melhor maneira quando os 

órgãos digestivos são maltratados. Muitos comem apressadamente de 

várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago, 

confundindo assim o cérebro. OE 241.
 Não é bom tomar grande quantidade de alimentos numa só 

refeição. Quando frutas e pão, juntamente com vários outros alimentos 

que não se combinam, são acumulados no estômago numa mesma 

refeição, que podemos esperar senão que se criarão distúrbios? 

Manuscrito 3, 1897. CSRA 111.
 A variedade de alimentos numa mesma refeição produz 

indisposição, e destrói os benefícios que cada artigo, se tomado sozinho, 

traria ao organismo. Esta prática produz constante sofrimento, e muitas 

vezes a morte. CSRA 110. 
 
5) A quem, especialmente, procuraremos ensinar sobre a fisiologia 

da digestão? Provérbios 22:6.

� É necessário um conhecimento prático da ciência da vida humana, 

a fim de que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. É, por conseguinte, da 

mais alta importância que entre as matérias selecionadas para a infância, a 

fisiologia ocupe o primeiro lugar. Quão poucos sabem qualquer coisa 

sobre a estrutura e funções do seu próprio corpo e das leis naturais! Muitos 

estão sendo levados à deriva, à semelhança de um navio no mar sem 

bússola ou âncora; e, o que é pior, não estão interessados em aprender 

como conservar seu corpo em boas condições de saúde e evitar as doenças. 

CSS 38.

6) Que ligação existe entre a fisiologia e a vida espiritual? Que desculpa 

alegam os pais? Provérbios 23:19.



24

� Os pais devem procurar interessar os filhos no estudo da 
fisiologia. Há entre os jovens bem poucos que têm conhecimentos 
positivos acerca dos mistérios da vida. O estudo do admirável organismo 
humano, a relação e dependência de suas partes complicadas, é assunto 
em que muitos pais pouco se interessam. Embora Deus lhes diga: 
"Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, 
assim como bem vai a tua alma" (III João 2), não compreendem eles a 
influência do corpo sobre a mente ou da mente sobre o corpo. Ninharias 
desnecessárias lhes ocupam a atenção, e então alegam falta de tempo 
como desculpa para não adquirir os conhecimentos necessários para os 
habilitar devidamente a instruir os filhos. III TSM 105. [7 TI 65].

7) Mesmo que o alimento seja saudável, como deve ser a mastigação? 
Que relação tem os dentes com o corpo e a saúde? Eclesiastes 4:6.

� A comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada. 
Isso é necessário para a saliva ser devidamente misturada com o alimento, 
e os sucos digestivos chamados à ação. CBV 305.
� A fim de assegurar saudável digestão, o alimento deve ser comido 
vagarosamente. Os que quiserem evitar a dispepsia, e os que 
compreendem a obrigação que têm de conservar todas as suas faculdades 
em condições que lhes permitam prestar a Deus o melhor serviço, farão 
bem em se lembrar disto. 
 Se vosso tempo para comer é limitado, não comais 
apressadamente, mas comei menos, e mastigai devagar. O benefício 
derivado do alimento não depende tanto da quantidade de comida, 
quando da digestão completada; nem a satisfação do paladar depende 
tanto da quantidade de alimento engolido quanto depende do tempo que o 
mesmo permanece na boca. CSS 120.

8) De que maneira os órgãos digestivos podem se tornar danificados? 
Por que? 

� A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se 
está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-la 
antes de ter começo o processo digestivo. Bebidas frias, pelo mesmo 
motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes 
é debilitante. Na verdade, quanto mais líquido for ingerido nas refeições, 
tanto mais difícil se tornará a digestão do alimento, pois o líquido precisa 
ser absorvido primeiro para que principie a digestão. CBV 305.
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9) Por que é prejudicial beber água ou líquidos junto com as refeições? 

� Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve 
ser misturado com água. Tomada às refeições, a água reduz o fluxo de 
saliva; e quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. 
Limonada ou água geladas, tomadas às refeições, retardarão a digestão até 
que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-
o a retomar o seu trabalho. Mastigai devagar permitindo que a saliva se 
misture com o alimento.
 Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições 
mais difícil se torna a digestão do alimento; pois o líquido precisa 
primeiro ser absorvido. CSS 119-120.

10) Qual a razão dos alimentos sólidos serem mais saudáveis que 
comidas brandas e líquidas? 

� Os cereais empregados em mingaus devem ser cozidos várias 
horas. Mas as comidas brandas ou líquidas são menos saudáveis que as 
secas, que requerem suficiente mastigação. Alguns creem sinceramente 
que uma dieta apropriada consiste especialmente em mingaus. Comer 
muito mingau não comunicaria saúde aos órgãos digestivos; 
pois assemelha-se muito aos líquidos. Estimulai o comer frutas e 
verduras e pão. CSRA 314-315.
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Lição 06                                                                                 

 

�  O justo tem consideração pela vida dos seus Verso Áureo:
animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Provérbios 12:10.

1) Quando foi permitido a carne como alimento? Gênesis 9:3-4.

� Antes deste tempo Deus não havia dado ao homem permissão 
para comer alimentos animais; era Seu desígnio que a espécie humana se 
mantivesse inteiramente com as produções da terra; mas agora que toda a 
erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais 
limpos que haviam sido preservados na arca. PP 107.

2) Ao tirar os israelitas do Egito, que alimento o Senhor lhes proveu? 
Por que não lhes deu livremente a carne? Números 11:4-6, 18-20 e 33.

� Deus poderia tão facilmente tê-los provido de carne como de 
maná; impôs-se-lhes, porém, uma restrição, para o seu bem. Era Seu 
propósito supri-los de alimento mais adaptado às suas necessidades do 
que o regime estimulante a que muitos se haviam acostumado no Egito. O 
apetite pervertido devia ser posto em uma condição mais sadia, a fim de 
que pudessem usar o alimento originariamente provido ao homem: os 
frutos da Terra, que Deus dera a Adão e Eva no Éden. Foi por esta razão 
que os israelitas foram em grande medida privados do alimento cárneo. 
PP 378.

3) Foi da vontade de Deus permitir, mais tarde, as carnes consideradas 
limpas? Levíticos 11; Salmos 106:14-15.

� Deus tirou do Egito os israelitas para que os pudesse estabelecer 
na terra de Canaã como um povo puro, santo e feliz. Para a realização 
deste objetivo, sujeitou-os a um processo de disciplina, tanto para o seu 
bem como para o bem de sua posteridade. 
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 Estivessem eles dispostos a vencer o apetite, em obediência às 
Suas sábias restrições, e teriam sido desconhecidas entre eles a fraqueza e 
a moléstia. Seus descendentes teriam possuído força tanto física como 
mental. Teriam tido clara percepção da verdade e do dever, discernimento 
penetrante e são juízo. Mas sua falta de vontade para se sujeitarem às 
restrições e reclamos de Deus, impediu-os em grande parte de alcançarem 
a elevada norma que desejava atingissem, bem como de receberem as 
bênçãos que estava pronto para lhes conferir. PP 378.

4) A que espécies de enfermidades estão expostos aqueles que ingerem 
carnes de qualquer espécie? Isaías 22:13-14; Provérbios 23:20.

� A carne nunca foi o melhor alimento; seu uso agora é, todavia, 
duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo 
com tanta rapidez. Os que comem alimentos cárneos mal sabem o que 
estão ingerindo. Freqüentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos, 
e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O 
povo come continuamente carne cheia de micróbios de tuberculose e 
câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças.
 Pululam parasitas nos tecidos do porco. Deste disse Deus: 
"Imundo vos será; não comereis da carne destes e não tocareis no seu 
cadáver." Deut. 14:8. Esta ordem foi dada porque a carne do porco é 
imprópria para alimentação. Os porcos são limpadores públicos, e é esse o 
único emprego que lhes foi destinado. Nunca, sob nenhuma circunstância, 
devia sua carne ser ingerida por criaturas humanas. É impossível que a 
carne de qualquer criatura viva seja saudável, quando a imundícia é o seu 
elemento natural, e quando se alimenta de tudo quanto é detestável. 
CBV 313-314.

5) Em que estado se encontram a maioria dos animais trazidos 
ao mercado? Provérbios 12:10.

� Muitas vezes são levados ao mercado e vendidos para alimento 
animais que se acham tão doentes que os donos receiam conservá-los por 
mais tempo. E alguns dos processos de engorda para venda produzem 
enfermidade. Excluídos da luz e do ar puro, respirando a atmosfera de 
imundos estábulos, engordando talvez com alimentos deteriorados, todo o 
organismo se acha contaminado com matéria imunda.
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 Os animais são muitas vezes transportados a longas distâncias e 
sujeitos a grandes sofrimentos para chegar ao mercado. Tirados dos 
verdes pastos e viajando por fatigantes quilômetros sobre cálidos e 
poentos caminhos, ou aglomerados em carros sujos, febris e exaustos, 
muitas vezes privados por muitas horas de alimento e água, as pobres 
criaturas são conduzidas para a morte a fim de que seres humanos se 
banqueteiem com seu cadáver. CBV 314.

6) Que diremos quanto aos peixes? 

� Em muitos lugares os peixes ficam tão contaminados com a 
sujeira de que se nutrem que se tornam causa de doenças. Isso se verifica 
especialmente onde o peixe está em contato com os esgotos de grandes 
cidades. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes 
distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas. 
De modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença e 
morte naqueles que nada suspeitam do perigo. CBV 314-315.

7) Existe alguma espécie de sentimento na vida dos animais? Isaías 1:3.

A inteligência apresentada por muitos mudos animais chega tão 
perto da inteligência humana que é um mistério. Os animais vêem e 
ouvem, amam, temem e sofrem. Eles se servem de seus órgãos muito mais 
fielmente do que muitos seres humanos dos seus. Manifestam simpatia e 
ternura para com seus companheiros de sofrimento. Muitos animais 
mostram pelos que deles cuidam uma afeição muito superior à que é 
manifestada por alguns membros da raça humana. Criam para com o 
homem apegos que se não rompem senão à custa de grandes sofrimentos 
de sua parte.
 Que homem, dotado de um coração humano, havendo já cuidado 
de animais domésticos, poderia fitá-los nos olhos tão cheios de confiança 
e afeição, e entregá-los voluntariamente à faca do açougueiro? Como lhes 
poderia devorar a carne como um delicioso bocado? CBV 315-316.

8) Que exemplo darão os ministros, os colportores e o povo quanto ao 
uso da carne e outros produtos nocivos? Daniel 1:8.
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� Não dê nenhum de nossos pastores um mau exemplo no comer 

carne. Vivam, eles e sua família, segundo a luz da reforma de saúde. Não 

animalizem nossos pastores sua natureza e a de seus filhos. CSRA 399.
� Andem nossos pastores e colportores sob a bandeira da estrita 

temperança. Nunca vos envergonheis de dizer: "Não, obrigado; não como 

carne. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais 

mortos." Caso vos seja oferecido chá, recusai-o, dando a razão de assim 

procederdes. Explicai que ele é nocivo, e se bem que estimulante por 

algum tempo, o estímulo logo desaparece, sendo experimentada 

correspondente depressão. CSRA 402.
� No tocante ao alimento cárneo, devemos instruir o povo 

a nele não tocar. III TSM 138. [7 TI 134].
� Verduras, frutas e cereais, devem constituir nosso regime. Nem um 

grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é 

natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. 

CSRA 380.

9) Como substituir a carne na devida maneira? Daniel 1:12.

� As nozes e as receitas com elas preparadas estão-se tornando 

largamente usadas, substituindo os pratos de carne. Com as nozes se 

podem combinar cereais, frutas e alguns tubérculos, preparando pratos 

saudáveis e nutritivos. CBV 298.
� Quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com uma 

variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão a um tempo 

nutritivos e apetitosos. Isso se necessita especialmente no caso de pessoas 

fracas, ou carregadas de contínuo labor. Em alguns países em que é 

comum a pobreza, é a carne o alimento mais barato. Sob estas 

circunstâncias, a mudança se efetuará sob maiores dificuldades; pode no 

entanto ser operada. Devemos, porém, considerar a situação do povo e o 

poder de um hábito de toda a vida, sendo cautelosos em não insistir 

indevidamente, mesmo quanto a idéias justas. Ninguém deve ser 

solicitado a fazer abruptamente a mudança. O lugar da carne deve ser 

preenchido com alimento são e pouco dispendioso. A esse respeito, muito 

depende da cozinheira. CBV 316-317.
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10) Que errôneo pensamento demonstram os que usam carne? 
Qual é sempre o fim daqueles que não querem deixar o uso da carne? 
I Coríntios 10:5-6.

� É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento 
animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas, e mais 
vigorosa saúde se pode desfrutar, deixando de usá-lo. Os cereais, com 
frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas 
necessárias a formar um bom sangue. Estes elementos não são tão bem, 
ou tão plenamente supridos pelo regime cárneo. Houvesse o uso da carne 
sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído 
no regime do homem desde o princípio. CBV 316.
� Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão 
de comer carne, sairão do povo de Deus, para não mais andar com ele. 
CSRA 382. 

11) O que significa a sensação de fraqueza que muitos sentem ao deixar 
a carne? Que quer dizer alimentos estimulantes? II Coríntios 12:9-10; 
Daniel 1:15.

� Quando se deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de 
fraqueza, uma falta de vigor. Muitos alegam isso como prova de que a 
carne é essencial; mas é devido a ser o alimento desta espécie estimulante, 
a deixar o sangue febril e os nervos estimulados, que assim se lhes 
sente a falta. Alguns acham tão difícil deixar de comer carne como é ao 
bêbado o abandonar a bebida; mas se sentirão muito melhor com 
a mudança. CBV 316.

12) Quando aqueles que deixam de comer carne ainda não sentem 
prazer pelos alimentos simples, o que é melhor para estes? 
Salmos 141:3-4.

� Se não podem, a princípio, ter prazer em alimento simples, devem 
jejuar até que o possam. Esse jejum se lhes demonstrará de maior 
benefício do que remédios, pois o abusado estômago encontrará o 
descanso de que há muito vinha necessitando, e a verdadeira fome pode 
ser satisfeita com um regime simples. Levará tempo para o paladar 
recuperar-se dos abusos que recebeu, e voltar ao seu tom natural. Mas a 
perseverança no procedimento de negação própria quanto a comer e 
beber logo tornará saboroso o alimento saudável, e logo será tomado com 
maior satisfação do que o gastrônomo sente com suas ricas iguarias. 
CSRA 190.
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Lição 07                                                                                  

 

�  O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos Verso Áureo:
ímpios passará necessidade. Provérbios 13:25.

1) Qual tem sido sempre o resultado do excesso alimentar? Como ficam 
as extremidades e o aparelho digestivo? Que engano cometem 
os intemperantes? Eclesiastes 10:16.

� Por vezes, o resultado do excesso de alimento é imediatamente 
sentido. Noutros casos, não há uma sensação de mal-estar; mas os órgãos 
digestivos perdem a força vital, e é solapada a base da resistência física. 
Alimento em excesso pesa no organismo, produzindo um estado mórbido, 
febricitante. Chama uma indevida quantidade de sangue para o estômago, 
causando resfriamento nos membros e extremidades. Impõe pesada carga 
aos órgãos digestivos, e, quando os mesmos têm executado sua tarefa, 
resta uma sensação de desfalecimento e fraqueza. Pessoas que estão 
continuamente a comer em excesso chamam fome a essa sensação de 
esvaimento; é, porém, causado pelo estado de exaustão dos órgãos 
digestivos. Há por vezes torpor do cérebro, com indisposição para o 
esforço mental e físico. CBV 306-307.
� Toda a comida posta no estômago, da qual o organismo não pode 
tirar proveito, é uma carga para a natureza em seu trabalho. Atrapalha 
os órgãos. CSS 157.

2) A que classe de pessoas o excesso alimentar será mais prejudicial? 
Como será a disposição no trabalho? Provérbios 23:2.

� A sobriedade na alimentação é recompensada com vigor mental e 
moral; é também eficaz no domínio das paixões. O excessivo comer é 
especialmente prejudicial aos que são de temperamento indolente; estes 
devem comer frugalmente, e fazer bastante exercício físico. Existem 
homens e mulheres de excelentes aptidões naturais, que não realizam 
metade do que poderiam efetuar se exercessem domínio sobre si mesmos 
quanto a negar-se ao apetite. CBV 308-309.
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3) Que outro erro comum causa dificuldade aos orgãos digestivos? 
Eclesiastes 3:1.

� É de vital importância a regularidade no comer. Deve haver 
tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um o 
que o organismo requer, e depois não tome nada mais até a próxima 
refeição. Muitas pessoas comem quando o organismo não sente 
necessidade de alimento, em intervalos irregulares e entre as refeições, 
porque não têm suficiente força de vontade para resistir à inclinação. 
Quando em viagem, alguns estão continuamente mordicando, se lhes 
chega ao alcance qualquer coisa de comer. Isso é muito nocivo. Se os 
viajantes comessem regularmente, um alimento simples e nutritivo, não 
experimentariam tão grande fadiga, nem sofreriam tanto enjôo. 
CBV 303.

4) Quanto comerá o verdadeiro cristão? Como era o viver de 
Ellen G. White quanto a isso? Eclesiastes 9:7.

� Como o suficiente para satisfazer às necessidades da natureza; 
quando me levanto da mesa, porém, meu apetite é tão bom como quando 
me sentei. E ao chegar a próxima refeição, estou pronta para comer minha 
porção e nada mais. Comesse eu dobrada porção de quando em quando 
porque é saborosa, como me poderia curvar e pedir a Deus que me 
ajudasse em meu trabalho de escrever, quando não me fosse possível 
desenvolver uma idéia em razão de minha gulodice? Poderia eu pedir a 
Deus que cuidasse daquele excessivo peso em meu estômago? Isso Lhe 
seria desonroso. Seria pedir para desperdiçar com minha concupiscência. 
Agora eu como apenas o que penso ser correto, e então posso pedir que 
Ele me dê força para efetuar a obra que me deu a fazer. E conheço que o 
Céu tem atendido a minha oração, quando Lhe peço. CSRA 485-486.

5) Que principio deve ser considerado afim de não comermos 
em excesso? 

� Não deve haver grande variedade em cada refeição, pois isso 
incita o excesso na alimentação, e produz má digestão. CBV 299.

É possível comer sem moderação, mesmo os alimentos 
saudáveis. Não se deve pensar que, pelo fato de haver alguém deixado o 
uso de artigos prejudiciais do regime alimentar, deva comer tanto quanto 
lhe aprouver. O alimentar-se em excesso, não importa qual a qualidade do 
alimento, atrapalha o organismo vivo e influi assim em seu trabalho. 
CSS 119.
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6) Que espaço de horas devem entremear nossas refeições? 
Por que não é correto comer depois do horário de costume? 

� A regularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa 
alguma se deve comer entre elas, nada de doces, nozes, frutas, ou qualquer 
espécie de comida. CBV 384.
� Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um 
descanso de cinco horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser 
introduzida no estômago até a próxima refeição. Neste intervalo o 
estômago efetuará seu trabalho, estando então em condições de receber 
mais alimento.
 Em caso algum devem as refeições ser irregulares. Se se faz o 
almoço uma ou duas horas antes do tempo usual, o estômago não está 
preparado para o novo encargo, pois não dispôs ainda do alimento tomado 
na refeição anterior, e não possui força vital para novo trabalho. Assim é 
sobrecarregado o organismo.
 Tampouco devem as refeições ser retardadas uma ou duas horas, 
para se acomodarem às circunstâncias, ou para se poder terminar certa 
porção de trabalho. O estômago pede alimento na ocasião em que está 
acostumado a recebê-lo. Retardado este tempo, diminui a vitalidade do 
organismo, alcançando afinal um nível tão baixo que o apetite desaparece 
inteiramente. Se é tomado alimento então, o estômago acha-se incapaz 
de cuidar dele devidamente. O alimento não pode ser convertido 
em sangue bom. CSRA 179.
 Pelo menos cinco ou seis horas devem entremear as refeições. 
CBV 304. 
  O estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser 
mantido em trabalho constante. Dai a esse maltratado e muito abusado 
órgão alguma paz, sossego e descanso. Depois de haver o estômago feito 
sua obra relativa a uma refeição, não abarroteis mais trabalho sobre ele 
antes de ter tido oportunidade de descansar e antes de ter sido pela natureza 
provido suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de 
mais alimento. CSRA 173.

7) Como deve ser o nosso desjejum?
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 É costume e norma da sociedade tomar um desjejum leve. Mas 
não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na ocasião do desjejum 
o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do 
que na segunda ou terceira refeição do dia. O hábito de tomar um 
desjejum insuficiente e um lauto almoço é errado. Fazei vosso desjejum 
corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia. 
CSRA 173.
 
8) Como se sentirão os que comem tarde, e logo após, vão dormir? 
Eclesiastes 10:17. 

� Outro hábito prejudicial é o de tomar alimento exatamente antes 
de dormir. Pode-se haver tomado as refeições regulares, mas, por sentir-
se uma sensação de fraqueza, ingere-se mais alimento. Mediante a 
condescendência, essa prática errônea se torna um hábito, e tantas vezes 
tão firmemente fixado que se julga impossível dormir sem comer. Em 
resultado de tomar ceias tardias, o processo digestivo é continuado 
através do período de repouso. Mas, embora o estômago trabalhe 
constantemente, sua função não é bem feita. O sono é mais vezes 
perturbado por sonhos desagradáveis, e pela manhã a pessoa acorda sem 
se haver descansado, e com pouco apetite para a refeição matinal. 
CBV 303-304.

9) Quando vamos dormir como deve estar o estômago? Que outra classe 
perece com o comer em excesso? Eclesiastes 5:12.

 Quando nos deitamos para repousar, o estômago já devia ter 
concluído a sua obra, a fim de, como os demais órgãos do corpo, fruir 
repouso. Para as pessoas de hábitos sedentários, as ceias tarde da noite são 
particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são geralmente 
o começo de doenças que findam na morte. CBV 304.
� O estômago está dizendo: "Dá-me repouso." Por parte de muitos, 
todavia, a fraqueza é interpretada como um pedido de mais alimento; de 
modo que, em lugar de conceder descanso ao estômago, lançam-lhe em 
cima outra carga. Em conseqüência, os órgãos digestivos se acham com 
freqüência gastos quando deviam se encontrar em condições de prestar 
bom serviço. CBV 307.
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10) Caso duas refeições ao dia não forem suficientes para alguns, como 

deverá ser a terceira? Provérbios 13:25.

� O costume de comer apenas duas vezes por dia, em geral, 

demonstra-se benéfico à saúde; todavia, sob certas circunstâncias, talvez 

algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Esta, 

porém, deve ser muito leve, e de comida de fácil digestão. Bolachas de sal, 

ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal, eis os alimentos mais próprios 

para a refeição da noite. CBV 321.

� Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam 

nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos cinco ou seis horas 

devem entremear as refeições; e a maior parte das pessoas que 

experimentarem esse plano verificará que duas refeições por dia são 

preferíveis a três. CBV 303.

11) Quanto e como comeremos no santo dia de Sábado? Eclesiastes 8:5.

� Comer no sábado a mesma quantidade de alimento que ingerimos 

em um dia de trabalho está completamente fora de lugar. O sábado é o dia 

separado para a adoração a Deus, e nele devemos ser de modo especial 

cuidadosos quanto a nosso regime alimentar. Estômago sobrecarregado 

significa cérebro embotado. Muitas vezes é ingerida tão grande 

quantidade de alimento no sábado, que a mente se torna embotada e 

entorpecida, incapaz de apreciar as coisas espirituais. Os hábitos no 

comer têm muito que ver com os muitos exercícios religiosos apáticos 

do sábado. CSS 577.
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Lição 08                                                                                  

�  Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, Verso Áureo:
que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra 
a alma. I Pedro 2:11.

1) Onde deve iniciar-se o combate aos vícios? Como o vendedor 
de bebidas desenvolve sua obra? Juízes 13:3-5.

� A indagação de pais e mães deve ser: "Que faremos com o filho 
que nos vai nascer?" Temos apresentado ao leitor o que Deus disse acerca 
do procedimento da mãe antes do nascimento de seus filhos. Isto, porém, 
não é tudo. O anjo Gabriel foi enviado das cortes celestes para dar 
instruções quanto ao cuidado dos filhos ao nascerem, a fim de que os pais 
compreendessem plenamente seu dever. CSRA 225.
� Os esforços de nossos obreiros do departamento de temperança 
não são suficientemente amplos para banir de nossa terra a maldição da 
intemperança. Os hábitos uma vez formados são difíceis de ser vencidos. 
Deve a reforma começar com a mãe antes do nascimento dos filhos; e se 
fossem fielmente obedecidas as instruções de Deus, não existiria a 
intemperança.
Deve ser o constante esforço de toda mãe conformar seus hábitos com 
a vontade de Deus, para que possa trabalhar em harmonia com Ele, 
a fim de preservar seus filhos dos vícios do presente dia, destruidores 
da saúde e da vida. CSRA 225-226.
� Para despertar nas crianças o apetite de bebida, introduz-se o 
álcool em confeitos ou bombons. Esses são vendidos nas confeitarias. E 
por meio desses confeitos o vendedor de bebidas atrai para si as crianças. 
CBV 339.
� Casas de prostituição, antros de vícios, tribunais criminais, 
prisões, casas de caridade, asilos de alienados, hospitais - todos, em 
alto grau, se acham cheios em resultado da obra do vendedor de bebidas. 
CBV 338.
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2) Que específicas instrucões deu o Senhor aos pais de João Batista? 

Que posição tomou ele, mais tarde? Se cremos que somos reformadores, 

como devemos proceder? Lucas 1:15.

� Ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e 

da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes e 

bebidas, estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo 

as percepções espirituais, e insensibilizando ao pecado. João devia 

assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente e simplicidade de 

vestuário, devia constituir uma repreensão para sua época. Daí as 

instruções dadas aos pais de João - uma lição de temperança dada por um 

anjo do trono do Céu. DTN 100-101.

3) Ao empreendermos a obra contra a intemperaça e o vício, 

que necessidades devemos aprender primeiro? Tiago 2:14-16.

� Muitas vezes, ao ajudar os intemperantes, devemos, como Cristo 

fazia tão freqüentemente, atender primeiro a suas condições físicas. 

Necessitam alimento e bebida saudáveis, não estimulantes, roupas limpas, 

oportunidades de manter o asseio físico. Necessitam ser rodeados de uma 

atmosfera de salutar e enobrecedora influência cristã. Deve-se prover em 

toda cidade um lugar em que os escravos dos maus hábitos possam receber 

auxílio para quebrar as cadeias que os prendem. A bebida forte é 

considerada por muitos o único consolo na aflição; mas não será preciso 

que seja assim, se, em lugar de desempenhar o papel do sacerdote e do 

levita, os professos cristãos seguirem o exemplo do bom samaritano. 

CBV 172.

� Lembrai-vos de que não trabalhais sozinhos. Anjos ministradores 

se unem em serviço a todo o sincero filho e filha de Deus. E Cristo 

é o restaurador. CBV 174.

4) O que devemos ter sempre em mente ao lidarmos com viciados? 

Provérbios 17:17.
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� Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre-nos lembrar 
que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que, 
de momento, se acham sob o poder de um demônio. Sede pacientes e 
mansos. Não penseis na desagradável, repulsiva aparência, mas na 
preciosa vida para cuja redenção Cristo morreu. Ao despertar o bêbado 
para o sentimento de sua degradação, fazei quanto estiver ao vosso 
alcance para lhe mostrar que sois seu amigo. Não profirais uma palavra de 
censura ou de repugnância. É muito provável que a pobre pessoa se 
maldiga a si mesma. Ajudai-a a se erguer. Dirigi-lhe palavras que 
fortaleçam a fé. Procurai fortalecer todo bom traço em seu caráter. 
Ensinai-lhe a maneira de alcançar um nível mais elevado. CBV 172-173.

5) Além do fumo, do álcool e dos tóxicos, o que mais são considerados 
estimulantes? 

Sob a denominação de estimulantes e narcóticos se acha 
classificada grande variedade de artigos que, embora usados como 
comida ou bebida, irritam o estômago, envenenam o sangue e excitam os 
nervos. Seu uso é um verdadeiro mal. Muitos procuram a excitação dos 
estimulantes porque, no momento, são aprazíveis os resultados. Há 
sempre, porém, uma reação. O uso de estimulantes não naturais tende 
sempre ao excesso, sendo agente ativo em promover a degeneração e a 
ruína. Nesta época de pressa, quanto menos estimulante for a comida, 
melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a 
pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago 
e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago 
do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas 
alcoólicas. Condição semelhante de inflamação é produzida pelo uso de 
condimentos irritantes. CBV 325.

6) Por que o uso do fumo, em qualquer forma, é extremamente 
prejudicial? Deuteronômio 32:17.

� Homens que professam santidade oferecem o corpo sobre o altar 
de Satanás e queimam incenso de tabaco a sua majestade satânica. Parece 
severa essa afirmação? Certamente, o sacrifício é oferecido a alguma 
divindade. Visto como Deus é puro e santo, e não aceitará coisa de caráter 
corrupto, Ele recusará este sacrifício dispendioso, imundo e profano; 
portanto, concluímos que Satanás é quem protesta essa honra. Sant. 31.
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� O fumo é um veneno lento, perigoso, por demais maligno. Seja 
qual for a forma de utilização, atua na constituição; é o mais perigoso, 
porque seu efeito é lento, e a princípio por assim dizer imperceptível. 
Excita e depois paralisa os nervos. Debilita e obscurece o cérebro. Muitas 
vezes, ele afeta os nervos de maneira mais forte que a bebida intoxicante. É 
mais sutil, e seus efeitos são difíceis de desarraigar do organismo. Seu uso 
estimula a sede de bebidas fortes, lançando em muitos casos a base para o 
hábito das bebidas alcoólicas. CBV 327-328.

7) Que mal ocasionam estes viciados aos que estão a sua volta? 
Provérbios 22:5.

� Muitas crianças ficam intoxicadas de modo a não haver mais 
remédio, por dormir na cama dos pais fumantes. Inalando as emanações 
tóxicas do fumo, expelido dos pulmões e dos poros da pele, o organismo 
da criança enche-se de veneno. Ao passo que ele age em alguns como 
veneno lento, afetando o cérebro, o coração, o fígado e os pulmões, ficam 
estes mais fracos e se degradam; sobre outros tem efeito mais direto, 
causando espasmos, desmaios, paralisia e morte repentina. Os 
consternados pais choram a perda de seus queridos, e duvidam da 
misteriosa providência de Deus, que tão cruelmente os afligiu, quando a 
Providência não pretendia a morte dessas crianças. Morreram mártires da 
imunda concupiscência do fumo. II ME 467.
� O uso do fumo é inconveniente, caro, sujo, contaminador para o 
que o tem e incômodo para os outros. Encontram-se por toda parte os seus 
devotos. Dificilmente passais por uma multidão sem que algum fumante 
vos solte no rosto uma baforada de seu hálito envenenado. É desagradável 
e pouco higiênico ficar num vagão ou numa sala em que a atmosfera esteja 
impregnada dos vapores da bebida ou do fumo. Embora os homens 
persistam em usar esses venenos para si mesmos, que direito têm eles de 
contaminar o ar que os outros devem respirar? CBV 328.

8) Qual deve ser nossa posição quanto ao uso de estimulantes em geral? 
Que única atitude segura deve ser tomada? I Pedro 2:11.

� Tomar chá e café é pecado, condescendência prejudicial, que, 
como outros males, causa dano à alma. Temp. 80.
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� Chá e café são estimulantes. Seus efeitos são semelhantes aos do 
fumo; mas afetam em grau menor. Os que usam estes venenos lentos, 
como os fumantes, pensam não poder passar sem eles, porque se sentem 
muito mal quando não têm esses ídolos. CSRA 425.
� Doenças de toda espécie e tipo têm sido trazidas sobre os seres 
humanos pelo uso de chá e café e os narcóticos, ópio e fumo. Essas 
condescendências prejudiciais devem ser renunciadas, não apenas uma, 
mas todas; pois todas são danosas e destruidoras das faculdades físicas, 
mentais e morais, devendo, do ponto de vista da saúde, ser abandonadas. 
Manuscrito 22, 1887. 
 Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou quaisquer bebidas 
alcoólicas. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. 
Review and Herald, 29 de julho de 1884.
 Chá, café e fumo, bem como as bebidas alcoólicas, são graus 
diferentes na escala dos estimulantes artificiais.
 O efeito do chá e do café, segundo tem sido mostrado até aqui, 
tende para a mesma direção do vinho e da sidra, do licor e do fumo. 
CSRA 421.
� O único caminho seguro é não tocar, não provar, não manusear o 
chá, o café, vinhos, o fumo e o ópio e as bebidas alcoólicas. I TSM 417. 
[3 TI 488].

9) O que é mais correto, deixar o vício aos poucos ou de uma só vez? 
Provérbios 5:22.

� Hão de os que tiverem mais oportunidades e muito 
esclarecimento, que fruem as vantagens da educação, alegar que não 
podem romper com os costumes prejudiciais à saúde? Por que não hão de 
os que possuem excelentes faculdades de raciocínio, raciocinar de causa 
para efeito? Por que não advogam eles a reforma mediante o firmar os pés 
nos princípios, determinados a não provarem bebida alcoólica ou a não 
usarem o fumo? Estes são venenos, e seu uso é uma violação da lei de 
Deus. Alguns, ao ser feito um esforço para esclarecê-los a esse respeito, 
dizem: Eu vou deixar aos poucos. Mas Satanás ri de todas as decisões 
dessa espécie. Diz: Eles estão seguros em meu poder. Não temo por eles 
nesse terreno.
 Ele sabe, porém, que não tem poder sobre o homem que, quando 
os pecadores o incentivam, tem a força moral de dizer franca e 
positivamente - "Não." Uma pessoa assim despediu a companhia do 
diabo, e enquanto se apegar a Jesus Cristo, está segura. Temp. 103.
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10) Qual a única maneira de conservarmo-nos livre dos vícios e da 
tentação? Que homens deram decidido exemplo contra a bebida? 
Jeremias 35:1-6.

� Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados 
por nenhuma tendência ou hábito hereditário, ou cultivado. Em lugar de 
ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite 
e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria, limitada 
força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para 
o erro, podemos vencer, mediante o poder que Ele nos está disposto 
a comunicar.
 O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. 
É este o poder que governa na natureza do homem - o poder de decisão, de 
escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. CBV 175-176.

EXPERIÊNCIA DE UM VICIADO QUE SE CONVERTEU 
POR OCASIÃO DE UM APELO FEITO POR ELLEN G. WHITE

Lembro-me do caso de um homem que se encontrava em uma 
congregação à qual eu estava falando. Achava-se quase arruinado de 
corpo e mente pelo uso da bebida alcoólica e pelo fumo. Achava-se 
encurvado pelo efeito da dissipação; e sua roupa estava em harmonia com 
a condição abalada de seu físico. Segundo todas as aparências, ele fora 
demasiado longe para recuperar-se. Mas quando apelei para ele a que 
resistisse à tentação no poder de um Salvador ressuscitado, ele se ergueu 
tremente, e disse: "A senhora tem interesse por mim, e eu terei interesse 
por mim mesmo." Seis meses depois, veio à minha casa. Não o reconheci. 
Com semblante que irradiava alegria e olhos transbordantes de lágrimas, 
segurou-me a mão, e disse: "A senhora não me reconhece, mas lembra-se 
do homem com o velho casaco azul, o qual se ergueu em sua congregação, 
e disse que tentaria reformar-se?" Fiquei pasma. Ali estava ele ereto, e 
parecia dez anos mais jovem. Fora para casa depois daquela reunião, e 
passara longas horas em luta e oração até ao raiar do Sol. Fora uma noite de 
conflito mas, graças a Deus, saíra vitorioso. Esse homem podia contar por 
triste experiência o que era a escravidão dos maus hábitos. Sabia advertir 
os jovens dos perigos da contaminação; e aos que, tal como ele, haviam 
sido vencidos, podia ele indicar a Cristo como a única fonte de auxílio. 
Temp. 109.
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Lição 09                                                                                  

�  Farás também uma bacia de bronze com a sua base Verso Áureo:
de bronze para lavatório; e a porás entre a tenda da revelação e o altar, 
e nela deitarás água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos 
e os pés. Êxodo 30:18-19.

1) O que é exigido de cada família quanto ao asseio? Que relação tem 
isto com a educação dos filhos? Mateus 5:14-16.

O cultivo da ordem e do bom gosto é parte importante da educação 
das crianças. [...] Exige-se de cada família que seja educada nos hábitos 
de esmero, limpeza e perfeição. Nós, que professamos crer na verdade, 
devemos tornar manifesto ao mundo que os princípios da verdade e da 
justiça não tornam o povo grosseiro, rude, sem higiene e desorganizado. 
OC 110.

2) Que precauções devemos ter, tanto dentro, como fora do lar? 
Onde os germes desenvolvem-se melhor? Eclesiastes 11:7.

Toda forma de desasseio tende à enfermidade. germes produtores de 
morte pululam nos recantos escuros e negligenciados, em apodrecidos 
detritos, na umidade, no mofo e bolor. Nada de verduras deterioradas ou 
montes de folhas secas se deve permitir que permaneça próximo de casa, 
poluindo e envenenando o ar. Coisa alguma suja ou estragada se deve 
tolerar dentro de casa. Em vilas e cidades consideradas perfeitamente 
salubres, tem-se verificado que muita epidemia de febre se tem originado 
de matéria em decomposição existente em redor da residência de algum 
negligente chefe de família.

Perfeito asseio, quantidade de sol, cuidadosa atenção às condições 
higiênicas em todos os detalhes da vida doméstica são essenciais à 
prevenção das doenças e ao contentamento e vigor dos habitantes do lar. 
CBV 276.
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3) Como as crianças serão instruídas quanto ao quarto de dormir? 

Provérbios 3:24.

Freqüentemente tenho visto camas de crianças em tal condição que o 

odor fétido e venenoso que delas constantemente se exalava, me era 

insuportável. Conservai limpo e salubre tudo aquilo em que repousam os 

olhos da criança e que entra em contato com o corpo, noite e dia. Será esse 

um meio de educá-las a escolher o que é limpo e puro. Seja o quarto de 

vossos filhos asseado, ainda que destituído de mobília cara. OC 109.

Se as crianças têm um quarto que consideram seu, e se forem 

ensinadas a conservá-lo arrumado, e o tornarem atraente, terão um 

sentimento de posse - acharão que têm dentro do lar, um lar que é seu 

mesmo, e terão satisfação em conservá-lo em ordem e bonito. A mãe terá 

necessariamente de lhes inspecionar o trabalho, fazer sugestões e dar 

instrução. Esse é o trabalho da mãe. OC 111.

4) Qual é a importância do asseio em relação com a saúde? 

Por que o banho é essencial?

O escrupuloso asseio é indispensável tanto à saúde física como à 

mental. Impurezas são constantemente expelidas do corpo por meio da 

pele. Seus milhões de poros ficam pronto obstruídos, a menos que se 

mantenham limpos mediante banhos frequentes, e as impurezas que 

deviam sair pela pele se tornam mais sobrecarga aos órgãos eliminadores.

Muitas pessoas tirariam proveito de um banho frio ou tépido cada dia 

pela manhã ou à noite. Em vês de tornar mais sujeito a resfriados, um 

banho devidamente tomado, fortalece contra os mesmos, porque melhora 

a circulação; o sangue é levado à superfície, conseguindo-se que ele aflua 

mais fácil e regularmente às várias partes do organismo. OC 108.

5) Enquanto se faz a limpeza da casa, que outras lições podem 

ser aprendidas? Mateus 5:8.
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 Deus confiou aos pais e professores a obra de educar as crianças e 
os jovens nessas direções, e em todos os atos de sua vida podem ser-lhes 
ensinadas lições espirituais. Enquanto são exercidos em hábitos de 
asseio, devemos ensinar-lhes que Deus deseja que sejam limpos de 
coração, da mesma maneira que de corpo. Enquanto varrem um aposento, 
podem aprender como o Senhor purifica o coração. Eles não fechariam 
portas e janelas e deixariam no aposento alguma substância purificadora, 
mas abririam as portas e as janelas sem par, expelindo o pó com toda a 
diligência. Assim as janelas do impulso e sentimento se devem abrir em 
direção ao Céu, e o pó do egoísmo e terrenidade deve ser expelido. A 
graça de Deus precisa varrer as câmaras da mente, e todo o elemento da 
natureza ser purificado e vivificado pelo Espírito de Deus. OC 496-497.

6) Que dever recai sobre os pais antes de gerar um filho? 
Provérbios 16:22.

Sobre os pais, bem como às mães recai a responsabilidade do 
primeiro ensino à criança, tanto como do ensino posterior; e a ambos os 
pais é urgentíssima a necessidade de preparo completo. Antes de tomar 
sobre si as responsabilidades da paternidade, homens e mulheres devem 
familiarizar-se com as leis do desenvolvimento físico; com a fisiologia e 
higiene no que dizem respeito às influências pré-natais; com as leis da 
hereditariedade, sanidade, vestuário, exercício e tratamento de moléstias; 
devem também compreender as leis do desenvolvimento mental e do 
ensino moral. [...]

Assumir as responsabilidades da paternidade sem esse preparo, 
é pecado. OC 63-64.

7) Poderiam os israelitas passar por alto o asseio, mesmo estando 
no deserto? Êxodo 19:10 e 14.

A necessidade do asseio pessoal foi ensinada da maneira mais 
impressiva. Antes de se reunirem no monte Sinai para ouvir a 
proclamação da lei pela voz de Deus, foi exigido do povo que se lavassem 
a si mesmos, e a suas roupas. Esta recomendação foi imposta sob pena de 
morte. Nenhuma impureza devia ser tolerada diante de Deus. [...] 
Nenhum lixo devia ficar dentro ou em volta do acampamento. CBV 279.
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Deus passa hoje pelos lares, e contempla as condições anti-higiênicas 
das famílias e a frouxidão nos hábitos. Não seria melhor que 
reformássemos, e isso sem demora?

Pais, Deus vos tornou agentes Seus, para que possais infundir 
princípios retos na mente de vossos filhos. Tende sob vossos cuidados os 
pequeninos do Senhor. E Aquele Deus que tanto exigia que os filhos de 
Israel crescessem com hábitos de limpeza, não sancionará hoje qualquer 
impureza no lar. OC 106.

8) Qual foi a resposta de um primeiro ministro inglês, ao clero,
por ocasião de uma peste que assolava aquele país? Em que consistia 
o pedido deles? Provérbios 20:18.

Quando à Lord Palmerston, primeiro ministro da Inglaterra, foi 
pedido pelo clero escocês para designar um dia de jejum e oração, a fim de 
livrar o país da cólera, respondeu, com efeito: “Limpai e desinfetai vossas 
ruas e casas, promovei a limpeza e a saúde entre os pobres, e providenciai 
para que tenham abundância de bom alimento e vestuário, e executai 
corretas medidas sanitárias, em geral, e não tereis nenhuma ocasião para 
jejuar e orar. Tampouco o Senhor ouvirá vossas orações enquanto estas 
Suas precauções permanecerem desatendidas.” Sant. 30.

9) Que benefício trazem os deveres domésticos, tanto para as jovens, 
como às senhoras? Como, somente, elas podem alcançar a verdadeira 
posição de mulher? Provérbios 19:14.

Lavar a roupa sobre a antiquada esfregadeira, varrer, tirar pó, e uma 
variedade de outros deveres na cozinha e no jardim, serão valioso 
exercício para as jovens. [...]

Muitas senhoras consideradas bem educadas, diplomadas com 
distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente 
ignorantes dos deveres práticos da vida. São destituídas das qualificações 
necessárias para a devida regulamentação da família e por isso mesmo 
essencial a sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e 
seus direitos, mas elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira 
posição da mulher. É direito de toda filha de Eva ter conhecimento 
completo dos deveres domésticos, receber educação em cada 
departamento do trabalho caseiro. Cada jovem deve ser educada de tal 
maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa 
governar como uma rainha em seu próprio domínio. FEC 74-75.
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10) Como deve ser a limpeza, tanto física, como espiritual? 

Mateus 23:24-28.

Banhar-se frequentemente é muito benéfico, especialmente a noite, 

justamente antes de deitar, ou ao se levantar de manhã. Tomará apenas 

alguns momentos dar nos filhos um banho e friccioná-los até o corpo ficar 

avermelhado isso trás o sangue à superfície aliviando o cérebro; e há 

menos inclinação para condescender com práticas impuras. Ensinai aos 

pequenos que Deus não Se agrada de vê-los com o corpo e roupas 

desalinhadas e rasgadas. Dizei-lhes que Deus deseja que sejam puros 

interna e externamente, para com eles poder habitar. OC 461.
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Lição 10                                                                                  

�  A maldição do Senhor habita na casa do perverso, Verso Áureo:

porém a morada dos justos ele abençoa. Provérbios 3:33.

1) Que espécie de habitação é ideal para nós? Gênesis 2:8.

Não era propósito de Deus que Seu povo se aglomerassem nas 
cidades, amontoados uns aos outros em terraços e apartamentos. No início 
colocou Ele os nossos primeiros pais em um jardim, em meio das belas 
cenas e atrativos sons da natureza, e deseja que essas cenas e sons alegre os 
homens hoje. Quanto mais intimamente estivermos em harmonia com o 
plano original de Deus, tanto mais favorável será a nossa posição para o 
restabelecimento e prevenção da saúde. CSS 174.

Insisto com nosso povo de tornar o trabalho de sua vida procurar a 
espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso 
povo: não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as 
cidades e mudar-vos para zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos 
que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as 
obras do Criador,  estudando as obras das mãos de Deus, 
imperceptivelmente sereis transformados a mesma imagem. 
VC 22

2) Como deve ser a própria residência? Como era a habitação de nosso 
Salvador aqui nesta Terra? Gênesis 13:12 e 18.

Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e 
conforto, não proporcionam as condições essenciais a uma vida útil e feliz. 
Jesus veio a este mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada 
entre os homens. Veio como embaixador de Deus, para nos mostrar a 
maneira de viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados.
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 Quais foram as condições escolhidas pelo Pai infinito para Seu 
Filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galiléia; um lar mantido 
pelo trabalho honesto e respeitado; vida de simplicidade; a hora de 
estudar ao pé de sua mãe, com o rolo aberto das escrituras; e serenidade da 
alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale; o sagrado ministério da 
natureza;  o estudo da criação e da providência; a comunhão da alma com 
Deus; tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida 
de Jesus. VC 22.

3) Por que não há condição de ficarmos nas cidades? Judas 1:7; 
Mateus 24:38.

Não podemos deixar de ver que o fim do mundo esta prestes a vir. 
Satanás está operando sobre a mente dos homens e mulheres, e muitos 
parecem estar cheios de desejo de divertimentos e excitação. Como nos 
dias de Noé, toda espécie de mal se está multiplicando. O divórcio e o 
casamento estão na ordem do dia. Num tempo como este, deve o povo que 
procura guardar os mandamentos de Deus procurar lugares afastados, 
longe das cidades. VC 21-22.

Essas cidades estão repletas de toda espécie de iniquidade com 
conflitos e assassínios e suicídios. Satanás nelas está, controlando os 
homens em sua obra de destruição. Sob sua influência, matam pelo gosto 
de matar, e isso farão cada vez mais. VC 25.

As chamas que consumiram as cidades da planície derramaram sua 
luz de advertência, até mesmo aos nossos tempos. É-nos ensinada a lição 
terrível e solene de que, ao mesmo tempo em que, a misericórdia de Deus 
suporta longamente o transgressor, ao um limite além do qual os homens 
não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite, e os 
oferecimentos de misericórdia são retirados, inicia-se o ministério do 
juízo. PP 161.

4) Que profecias estão se cumprindo, justamente agora, e com 
mais intensidade? Mateus 24:5-7.

Aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvo dos juízos 
divinos. Dentro em pouco as cidades serão terrivelmente sacudidas. Não 
importa quais sejam as dimensões e a solidez dos edifícios, nem quais as 
precauções tomadas contra incêndios, quando Deus tocar esses edifícios, 
dentro de poucos minutos ou algumas horas ficarão reduzidos 
a escombros. 



As cidades ímpias do nosso mundo serão varridas pela vassoura da 
destruição. Nas calamidades que agora atinge edifícios imensos e grandes 
distritos das cidades, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em toda 
Terra. VC 12.

 A agitação e confusão que enchem essas cidades, as condições que 
nelas criam os sindicatos trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande 
desvantagem para a nossa obra. VC 17.

5) Podemos esperar mais bênçãos do Senhor morando dentro 
das cidades? Deuteronômio 11:26-27.

Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, 
poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os 
resultados de nossa atitude errada? De maneira nenhuma. Saí das cidades 
o mais depressa possível, e comprai um pequeno trato de terra onde 
possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as flores 
crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. VC 25.

6) O que as cidades oferecem ao povo? Tiago 1:13-14.

A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar 
dinheiro, o redemoinho da excitação e da corrida aos prazeres, a sede de 
ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita a 
maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da 
vida. Abrem a porta para milhares de males. Estas coisas exercem sobre a 
juventude uma força quase irresistível.

Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e 
jovens nas cidades, é o amor dos prazeres. Numerosos são os dias 
feriados; jogos e corridas de cavalo arrastam milhares, e a onda de 
excitação e prazer atrai-os para longe dos sóbrios deveres da vida. O 
dinheiro que deveria haver sido economizado para melhores fins, é 
desperdiçado em divertimentos.

Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições de vida 
nas cidades estão-se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições 
encontram-se perante nós; e sair das cidades tornar-se-á uma necessidade 
para muitas famílias.
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O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo 
para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, a 
prevalência de ar viciado, água e alimento impuros, as habitações 
apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar. 
VC 10-11.

7) A que distância devemos morar das cidades? Provérbios 22:3.

Quando a iniquidade predomina em uma nação, sempre deve ser 
ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir 
em Sodoma. Contudo Ló poderia ter preservado de muitos males a 
família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e 
contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma, 
poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residido num lugar a 
certa distância da cidade. Enoque andou com Deus, e a despeito disso, não 
viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de 
violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. [...]

[Enoque] De vez em quando, então, ele dirigia-se aos habitantes 
do mundo com sua mensagem dada por Deus. ... Depois de proclamar 
a sua mensagem, ele sempre levava de volta consigo, a seu lugar 
de retiro, alguns que aceitavam a advertência. MM, 1977, Maranata - 
O Senhor Vem, 182.
 Ele [Enoque] não fez a sua habitação entre os ímpios. Não se 
estabeleceu em Sodoma, pensando em salvar Sodoma. Fixou-se e à sua 
família onde a atmosfera fosse tão pura quanto possível. Manuscrito 42, 
1900. MM, 2002, Cristo Triunfante, 49.

8) Por que não podemos nos isolar tanto das cidades? Mateus 10:27.

A luz dada repetidas vezes pelo Espírito de Deus é: Não colonizeis. 
Entrai nas grandes cidades e criai interesse entre os grandes e os 
pequenos. Tornai vosso trabalho pregar o evangelho ao pobre, mas não 
pareis aí. Procurai alcançar também as classes mais elevadas. Estudai 
vossa localidade tendo em vista deixar a luz irradiar para outros. Essa obra 
já devia ter sido feita há muito tempo. Não torneis a questão do sábado a 
vossa principal especialidade. Deveis alcançar o povo com assuntos 
práticos com os quais todos podem concordar. TM 400.
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Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar 
as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades mas 
não morar nelas. Ev. 77-78.
 [Enoque] Não perambulava indolentemente pelas ruas ou se 
demorava perto de lugares de diversão como se fosse um mundano 
indiferente. Nunca se envolvia em conversação comum com aqueles que 
eram corruptos, como se fosse um deles. Manuscrito 36, 1902. 
MM, 2002, Cristo Triunfante, 48.
 [Enoque] escolhia certos períodos para retiro, não desejando que 
as pessoas o encontrassem, pois elas interrompiam sua santa meditação e 
comunhão com Deus. Não se excluía permanentemente do 
convívio social com os que o amavam e ouviam suas palavras de 
sabedoria; tampouco se apartava completamente dos corruptos. 
VSA 67.

9) Que perigo existe quando se muda de lugar, precipitadamente? 
Lucas 14:28-30.

Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das 
cidades. Durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e 
irmãs, e especialmente as famílias que tem filhos, devem fazer planos 
para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho 
para faze-lo. 

Muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o 
caminho. Mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que por 
ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário 
por mais limitada que seja a sua tarefa de influência. VC 36-37.

10) Onde devemos ter igrejas, e onde fundar outros estabelecimentos?

Repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o 
trabalho nas cidades partindo de centros da periferia. Nessas cidades, 
devemos ter casas de culto, como memoriais de Deus, mas as instituições 
para publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o 
preparo de obreiros, devem ser estabelecidas fora das cidades. É, 
especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das 
tentações da vida citadina. VC 45.
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11) Quem construiu a primeira cidade? Por que tanta desgraça com a 
mulher de Ló? Gênesis 4:17; 19:6-17; Lucas 17:32.

Se o mesmo Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à 
advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as 
montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria 
também podido escapar. A influência do seu exemplo tê-la-ia salvo do 
pecado que selou a sua sorte. Mas a hesitação e demora dele fizeram com 
que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo 
em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se em 
Sodoma, e ela pereceu com a mesma. PP 160.

 De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que 
saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando 
cada vez mais ímpias, e cada vez mais se torna evidente que os que 
desnecessariamente nelas permanecem, fazem-no pondo em perigo a 
salvação de sua alma. VC 14.

12) Que acontecerá com aqueles que não aceitarem o sinal da besta? 
Como conseguiremos nos manter quando sobrevier a crise final? 
Apocalipse 13:17.

 Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo 
deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar 
seu próprio mantimentos pois no futuro o problema de comprar e vender 
será bem sério. Devemos começar, agora, a atender às instruções que 
freqüentemente nos têm sido dadas: "Saí das cidades para as zonas rurais, 
onde as casas não são aglomeradas, e onde estareis livres da interferência 
dos inimigos.". (Ano: 1904). II ME 141. [EF 86].
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Lição 11                                                                                  

�  Porque fostes comprados por bom preço; glorificai Verso Áureo:

pois a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem 

a Deus. I Coríntios 6:20.

1) O que o povo de Deus deve reconhecer sobre o assunto da saúde? 
III João 1:2.

A saúde é um tesouro. É de todas as posses materiais a mais preciosa. 
Riqueza, ilustração e honra são adquiridas ao elevado preço da perda do 
vigor da saúde. Nada disso pode assegurar felicidade, se falta a saúde. 
Terrível pecado é o abuso da saúde que Deus nos deu; tais abusos 
debilitam nossa vida, tornando-nos perdedores mesmo que ganhemos por 
esse meio qualquer soma de educação. CSRA 20.

2) O que nosso Deus tem feito brilhar nos últimos dias? 
Por que? Provérbios 6:23.

Deus tem permitido que a luz da reforma da saúde brilhe sobre nós 
nestes últimos dias, a fim de que andando na luz escapemos dos perigos a 
que estaremos expostos. Satanás está trabalhando com grande afinco para 
levar homens a serem indulgentes com o apetite, a satisfazerem a 
inclinação, e gastarem os seus dias em desavisadas doidices. Ele 
apresenta atrações numa vida de prazer egoísta e condescendência 
sensual. A intemperança mina as energias tanto da mente como do corpo. 
Aquele que está assim sobrecarregado, colocou-se no terreno de Satanás, 
onde será tentado e molestado, e finalmente controlado à vontade pelo 
inimigo de toda justiça. CSRA 22-23.
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3)Qual deve ser o objetivo da reforma da saúde? I Tessalonicenses 5:23.

Tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma da 
higiene é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da 
alma e do corpo. Todas as leis da natureza são leis de Deus - foram 
destinadas para o nosso bem. A obediência a elas promoverá nossa 
felicidade nesta vida, e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura. 
CSRA 23.

4) Como devemos nos apresentar diante do Pai do Céu? Romanos 12:1.

Deus exige que o corpo Lhe seja oferecido como sacrifício vivo, não 
morto e agonizante. As ofertas dos antigos hebreus deviam ser sem 
mancha; seria aceitável a Deus um sacrifício humano cheio de 
enfermidades e corrupções? Ele nos diz que o nosso corpo é o templo do 
Espírito Santo; e requer de nós que cuidemos deste templo, a fim de que 
seja habitação apropriada para Seu Espírito. O apóstolo Paulo nos faz esta 
admoestação: “fostes comprados por bom preço; glorificai pois a Deus no 
vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.” Todos 
devem ser muito cuidadosos em manter o corpo nas melhores condições 
de saúde, a fim de poderem prestar a Deus o melhor serviço, cumprindo o 
seu dever na família e na sociedade. CSRA 21.

5) Por que o povo de Israel não alcançou um modelo de saúde 
mais aprimorado? Mateus 23:4; Malaquias 2:1-9.

O Senhor deu Sua palavra ao Israel antigo de que se apegassem 
firmemente a Ele e cumprissem todos os Seus reclamos, guardaria todos 
os Seus das doenças que haviam atribulado os egípcios; mas essa 
promessa foi feita sob condição de obediência. Se os israelitas houvessem 
obedecido às instruções recebidas, aproveitando-se de suas vantagens, 
ter-se-iam tornado para o mundo um modelo de saúde e prosperidade. 
Deixaram de cumprir o plano divino e, desta forma, de receber também as 
bênçãos que poderiam ter sido suas. CSRA 26-27.

6) O que os apóstolos, mais tarde em concílio, decidiram sobre 
alimentação? Por que não avançaram mais para o plano divino? 
Era comum entre os judeus o uso da carne de animais? Atos 15:19-20 
e 28-29; João 16:12; 21:4-14.
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Os conversos gentios, porém, deviam abandonar os costumes 
inconsistentes com os princípios do cristianismo. Os apóstolos e anciãos, 
portanto, concordaram em instruir por carta os gentios a se absterem de 
carnes sacrificadas aos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do 
sangue. Deviam ser instigados a guardar os mandamentos, e a levar vida 
santa. Deviam também estar certos de que os que declaravam 
ser a circuncisão obrigatória não estavam autorizados a fazê-lo em 
nome dos apóstolos.

Paulo e Barnabé eram-lhes recomendados como pessoas que haviam 
arriscado a vida pelo Senhor. Judas e Silas foram enviados com estes 
apóstolos para declararem aos gentios de viva voz a decisão do concílio. 
“Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo 
algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas 
sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação; 
das tais coisas fazeis bem se vos guardardes”. Os quatro servos de Deus 
foram enviados a Antioquia com a epístola e a mensagem que devia 
por fim a toda controvérsia; por que era a voz da mais alta autoridade 
sobre a Terra. AA 195-196.

7) Quando surgiu o assunto sobre, comer ou não comer, carne 
sacrificada aos ídolos, o que escreveu o apóstolo? Romanos 14:1-7 e 
20-21; I Coríntios 8:1-13.

Muitos dos gentios convertidos estavam vivendo entre pessoas 
ignorantes e supersticiosas, que faziam frequentes sacrifícios e ofertas aos 
ídolos. Os sacerdotes deste culto pagão mercadejavam extensamente com 
as ofertas a eles trazidas, e os judeus temiam que os gentios conversos 
pudessem levar descrédito ao cristianismo por comprar aquilo que tinha 
sido sacrificado aos ídolos, sancionando assim, em cada medida, 
costumes idólatras.

Além disso, os gentios estavam acostumados a comer a carne de 
animais estrangulados, ao passo que os judeus tinham sido divinamente 
instruídos que, quando animais fossem mortos para alimento, se tomasse 
particular cuidado para que o sangue fosse derramado do corpo; a não ser 
assim a carne não poderia ser considerada saudável. AA 191.

8) O que Deus aguarda de Seu povo nesse tempo? Filipenses 3:16.
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 Como povo, nossos progressos deveriam ser proporcionais à luz 
que recebemos. Nosso dever é compreender e respeitar os princípios da 
reforma do regime alimentar. No tocante à temperança, deveríamos haver 
progredido mais do que qualquer outro povo, e entretanto há ainda entre 
nós membros da igreja bem instruídos e mesmo ministros do evangelho 
que tem pouco respeito pela luz que Deus deu sobre o assunto. Comem o 
que lhe apraz e procedem do mesmo modo.

Os que ocupam cargo de instrutor e dirigente em nossa causa devem 
estar firmados no terreno da Bíblia, com relação a reforma do regime 
alimentar e dar testemunho decidido aos que creem que estamos vivendo 
nos últimos dias da história deste mundo. Cumpre traçar uma linha 
divisória entre os que servem a Deus e os que servem a si próprios. 
CSRA 24.

9) Quem é o representante dos remanescentes? Como era sua vida 
e seu regime? Mateus 3:3-4.

Como profeta, João devia “converter os corações dos pais aos filhos, 
e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um 
povo bem disposto”. Preparando o caminho para o primeiro advento de 
Cristo, era representante dos que tem que preparar um povo para a 
segunda vinda de nosso Senhor. DTN 101.

João separou-se dos amigos e dos luxos da vida. A simplicidade de 
seu vestuário, feitas de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à 
extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em 
geral. Seu regime, puramente vegetariano, composto de gafanhotos 
[alfarrobas] e mel silvestre era uma reprovação à tolerância para com o 
apetite e a glutonaria predominante em toda parte. CSRA 71.

10) Que plano tinha o Criador celestial desde que se iniciou a 
obra adventista? I Pedro 4:2.

É causado positivo dano ao organismo pelo contínuo comer carne. 
Não há nenhuma desculpa para isso a não ser um apetite pervertido, 
depravado. Talvez pergunteis: quereria a senhora acabar inteiramente 
com o comer carne? Respondo: Finalmente cheguei a isto, mas não 
estamos preparados para este passo justo agora. O comer será finalmente 
abandonado. A carne de animais não mais constituirá parte de nosso 
regime e olharemos com desagrado para um açougue. (1884). CSRA 407.
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Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a 
preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-se lhes que logo 
virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou 
manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando 
na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. 
Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, 
toda criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam nossa Terra.

Deus concederá ao Seu povo a habilidade e tato para preparar 
alimento saudável sem o uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda 
receita insalubre. Aprendam a viver de maneira saudável, ensinando a 
outros o que aprenderam. Partilhem esse conhecimento como o fariam 
com a instrução bíblica. Ensinem às pessoas a, evitando a grande 
quantidade de cozimentos que têm enchido o mundo de inválidos 
crônicos, preservarem a saúde e o vigor. Por preceito e exemplo, 
esclareçam que o alimento que Deus deu a Adão em seu estado isento de 
pecado, é o melhor para o uso do homem, ao buscar ele reaver esse estado 
de pureza. (1902). 7 TI 135. [III TSM 138].

11) Que alimentos devemos usar a fim de cumprirmos o plano de Deus? 
Existe possibilidades biológicas para sermos um povo puramente 
vegetariano? Gênesis 1:29-30; Salmos 104:14.

Deus deu aos nosso primeiros pais o alimento que pretendia que a 
raça humana comesse. Era contrário ao Seu plano que se tirasse a vida a 
qualquer criatura. Não devia haver morte no Éden. Os frutos das árvores 
do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. 
CSRA 373.

Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando 
levar-nos de volta, passo a passo, a Seu desígnio original - que o homem 
subsista com os produtos naturais da terra. ...

Verduras, frutas e cereais, devem constituir nosso regime. Nem um 
grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é 
natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. 
CSRA 380.

Este regime deve constituir em alimentos feitos do material que Ele 
proveu. O material usado para esses alimentos deve ser principalmente 
frutas, cereais e nozes, mas várias raízes também poderão ser usadas. 
CSRA 81-82.

Nos cereais, frutas, verduras e nozes devem encontrar-se todos os 
elementos alimentícios de que necessitamos. CSRA 363.
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Lição 12                                                                                  

�   A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, Verso Áureo:
com as próprias mãos a derruba. Provérbios 14:1.

1) Como devemos considerar o trabalho culinário? Prov. 31:27-29.

Cozinhar não é ciência desprezível, porém uma das mais essenciais 
na vida prática. É uma arte que todas as mulheres deviam aprender, 
devendo ser ensinada de um modo que beneficiasse as classes mais 
pobres. Fazer comida apetecível e ao mesmo tempo simples e nutritiva, 
requer habilidade, pode no entanto ser feito. As cozinheiras devem saber 
preparar simples alimentos, de maneira simples e saudável, e de modo que 
seja mais apetecível e mais são, justo por causa de sua simplicidade. 
CBV 302.

Alguns devem trabalhar de casa em casa, dando instruções na arte de 
cozinhar comida saudável. Muitos, muitos serão livrados da 
degenerescência física, mental e moral pela influência da reforma 
pró-saúde. Ev. 527-528.

2) O que é exigido quanto a este importante dever? Provérbios 31:26.

É um sagrado dever para os que cozinham o saber preparar alimento 
saudável. Muitas almas se perdem em razão de um errôneo modo de 
preparar a comida. Exige reflexão e cuidado o fazer um bom pão; há 
porém, mais religião num pão bem feito do que muitos pensam. Na 
verdade há poucas boas cozinheiras. As jovens entendem ser coisa servil 
cozinhar e fazer outros serviços domésticos; e, por isso muitas meninas 
que se casam e tem cuidado de família, pouca ideia possuem dos deveres 
que pesam sobre a esposa e mãe.

Toda mulher que se encontra à testa de uma família e ainda não 
entende a arte da cozinha saudável, deve decidir aprender aquilo que é tão 
essencial ao bem estar de sua casa. CBV 302.

3) A quem recai este sagrado dever? Qual é o dever da mãe? Tito 2:3-5.
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Muitas vezes nossas irmãs não sabem cozinhar. A essas eu diria: Eu 
iria à melhor cozinheira da região, e ficaria se necessário semanas até que 
me tornasse senhora desta arte - uma cozinheira inteligente e capaz. Eu 
seguiria esse curso, caso tivesse quarenta anos. É dever vosso saber 
cozinhar, e cumpre-vos também o dever de ensinar vossas filhas a 
cozinhar. Enquanto lhes estai ensinando a arte culinária, estais 
construindo-lhes em torno uma barreira que as protegerá da leviandade e 
do vício em que de outro modo seriam tentadas a cair. CSRA 252-253.

4) Em que situação ficam muitas moças ao se casarem? 
Provérbios 31:30.

Há muitas moças que se casaram e têm família, as quais pouco 
conhecimento prático têm dos deveres que recaem sobre a esposa e mãe. 
Sabem ler, e tocar um instrumento de música; mas não sabem cozinhar. 
Não sabem fazer bom pão, o que é muito necessário à saúde da família. ... 
Cozinhar bem, pôr sobre a mesa alimento saudável de modo convidativo, 
requer inteligência e experiência. A pessoa que prepara o alimento que vai 
ser introduzido em nosso estômago, para ser convertido em sangue que 
vai nutrir o organismo, ocupa posição importantíssima e elevada. A 
posição de copista, modista ou professora de música não tem a 
importância da de cozinheira. CSRA 252.

5) Por que, até os homens, precisam compreender a arte culinária? 
Eclesiastes 2:24.

Muitos dos que adotam a reforma alimentar se queixam de que não se 
dão bem com ela; depois de sentar-me à mesa, porém chego à conclusão 
de que não é a reforma que tem a culpa, mas a comida deficientemente 
preparada. Apelo para homens e mulheres a quem Deus deu inteligência: 
Aprendam a cozinhar. Não cometo nenhum erro quando digo “homens”, 
pois eles da mesma maneira que as mulheres, precisam compreender o 
preparo simples e saudável do alimento. Suas ocupações levam-nos 
muitas vezes a lugares onde não lhes é possível obter comida saudável. 
Poderão ser chamados a passar dias e até semanas entre famílias 
inteiramente ignorantes a esse respeito. Então caso possuam o 
conhecimento, poderão usá-lo bem. CSRA 253.

6) O que é necessário para um melhor desenvolvimento na arte de 
cozinhar? Provérbios 31:25.
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 Para aprender a cozinhar, as mulheres devem estudar e depois 
transformar pacientemente o que aprendeu em prática. O povo sofre por 
não se dar ao trabalho de assim fazer. Digo a esses: É tempo de se 
despertarem suas adormecidas energias, e buscarem informações. Não 
pensem ser perdido o tempo empregado em adquirir inteiro conhecimento 
e experiência no preparo de alimento são e apetecível. Não importa quão 
longa haja sido sua experiência na cozinha, se ainda tem a 
responsabilidade de uma família, cumpre-lhes o dever de aprender a dela 
cuidar devidamente. CSRA 253.

7) Que perigo nos traz a comida mal preparada? O que se poderia 
escrever sobre muitos túmulos? Isaías 55:2.

A comida deficiente, mal cozida, estraga o sangue, por enfraquecer os 
órgãos que o sintetizam. Isto desarranja o organismo, trazendo doenças, 
com seu cortejo de nervos irritados e mau temperamento. As vítimas da 
deficiência culinária contam-se aos milhares e dezenas de milhares. 
Sobre muitos túmulos se poderia gravar: "Morto devido à má cozinha"; 
"Morto por maus-tratos infligidos ao estômago." CSRA 257.

Achamos com frequência o pão de farinha integral pesado, azedo e 
apenas parcialmente assado. Isto acontece por falta de interesse de 
aprender, e de cuidado no desempenho do importante dever de cozinhar. 
CSRA 317.

8) Cozinhar mal tem que ver com a parte espiritual? Quais são as 
consequências? Provérbios 14:1.

É pecado pôr na mesa alimento mal preparado, porquanto a questão 
da comida diz respeito ao bem estar de todo organismo. O Senhor deseja 
que Seu povo aprecie a necessidade de alimento preparado de maneira a 
não acidificar o estômago, tornando assim azedo o temperamento. 
Lembremo-nos de que há religião prática em um pão bem feito. 
CSRA 251.

Por falta de conhecimento e habilidade quanto à cozinha, muita 
esposa e mãe põe diariamente diante da família comida mal preparada, 
que está firme e seguramente desequilibrando os órgãos digestivos, e 
produzindo uma pobre quantidade de sangue; o resultado - frequentes 
ataques de doenças inflamatórias, e morte por vezes. CSRA 256.

A cozinha deficiente vai lentamente enfraquecendo as energias vitais 
de milhares. É perigoso para a saúde e a vida comer em certas mesas o pão 
pesado, azedo, e a outra comida preparada de maneira idêntica. 
CSRA 264.
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9) Por que muitos não se associam com a cozinheira? Em que posição 
deve ela estar? Mateus 20:26.

Alguns dos que aprendem a arte da costura, da composição, da 
revisão, da contabilidade ou do magistério, consideram-se demasiado 
aristocratas para se associarem com uma cozinheira.

Essas ideias tem penetrado quase todas as classes da sociedade. A 
cozinheira é levada a sentir que sua ocupação é de molde a rebaixá-la na 
escala social, e que não deve esperar associar-se em nível de igualdade 
com a família. Surpreender-vos-eis então se moças inteligentes procuram 
outro emprego?

Admira que haja tão poucas cozinheiras educadas? O que admira é 
que haja tantas que se submetam a esse tratamento.

A cozinheira ocupa lugar importante na vida doméstica. Prepara o 
alimento a ser introduzido no estômago, a formar o cérebro, os ossos, os 
músculos. A saúde de todos os membros da família depende em grande 
parte de sua habilidade e inteligência. Os deveres domésticos nunca há de 
receber a devida atenção enquanto os que o desempenham fielmente não 
forem tidos na devida consideração. CSRA 252.

10) Quantos talentos vale o conhecimento culinário? Mateus 25:20.

Não seja considerado o trabalho culinário uma espécie de servidão. 
Que seria dos habitantes do mundo se todos quantos se ocupam na 
cozinha viessem a abandonar seu trabalho com a frívola desculpa de que 
ele não era suficientemente honroso? Cozinhar pode ser olhado como 
menos desejável que outros ramos de serviço, mas na realidade é uma 
ciência mais valiosa que todas as outras. Assim considera Deus o preparo 
da comida saudável. Tem alta estima por aqueles que fazem obra fiel em 
preparar alimento saudável e apetecível. A pessoa que entende da arte de 
preparar devidamente a comida, e se serve desse conhecimento, é mais 
digna de louvor do que as que se empenham em qualquer outro ramo de 
trabalho. Este talento deve ser considerado como valendo dez talentos; 
pois seu justo emprego tem muito que ver com a conservação do 
organismo humano em estado saudável. Visto estar tão inseparavelmente 
ligado com a vida e a saúde, é o mais valioso de todos os dons. CSRA 251.
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Lição 13                                                                                  

�  Por isso vos digo: Não andeis ansiosos pela vossa Verso Áureo:

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

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

corpo mais do que as vestes? Mateus 6:25.

1) Onde encontramos a primeira referência sobre o vestuário? 
Com que finalidade o Senhor vestiu Adão e Eva? Gênesis 3:7 e 21.

Com humildade e indizível tristeza despediram-se de seu belo lar, e 
saíram para habitar na Terra, onde repousava a maldição do pecado. A 
atmosfera que parecia tão amena e constante em sua temperatura, estava 
agora sujeita a assinaladas mudanças, e o Senhor misericordiosamente 
lhes proveu uma veste de peles, como proteção contra os extremos de 
calor e frio. PP 56.

2) O que deve ser considerado para obtermos vestuário saudável? Por 
que os tecidos naturais à base de linho, algodão, etc. são mais saudáveis 
que o nylon, lycra e outros fios sintéticos? Provérbios 31:13-21.

A fim de prover-se do mais saudável vestuário, é preciso estudar 
cuidadosamente as necessidades de cada parte do corpo. O clima, o 
ambiente, as condições da saúde, a idade e as ocupações, tudo deve ser 
considerado. Cada peça de vestuário deve ser facilmente ajustada, não 
obstruindo nem a circulação do sangue, nem a livre, plena e natural 
respiração [pelos poros]. Cada peça deve ser tão ampla que, ao erguer os 
braços, a roupa se erga correspondentemente. CBV 293.

3) Quem inventou as modas insalubres no vestir? Até que ponto chegam 
alguns por causa da maldição da moda? Ageu 1:6.
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 A todos os respeitos as roupas devem ser saudáveis. Acima de tudo 
Deus quer que tenhamos saúde - saúde de corpo e de alma. [...]
Foi o adversário de todo o bem, que instigou a invenção das sempre 
notáveis modas. CSS 91.

Muita moça pobre, para ter vestido de estilo, tem-se privado de 
agasalhadora roupa interna, pagando com a própria vida. Muitas outras, 
cobiçando a exibição e a elegância dos ricos, tem sido incitadas a 
caminhos desonestos e à vergonha. [...] Muita mãe, nervos tensos e 
trêmulos dedos, trabalha arduamente noite a dentro para ajuntar ao 
vestuário de seus filhos, enfeites que nada contribuem para a saúde, o 
conforto, ou a verdadeira beleza. CBV 290.

4) Qual uma das principais causas das doenças?

A cada pulsação do coração, o sangue deve fazer rápida e facilmente, 
seu caminho a todas as partes do corpo. Sua circulação não deve ser 
estorvada por vestuários ou cintas apertadas, nem por deficiente agasalho 
dos membros. Seja o que for que prejudique a circulação força o sangue a 
voltar aos órgãos vitais, congestionando-os. Dor de cabeça, tosse, 
palpitação ou indigestão, eis muitas vezes os resultados. CBV 271.

5) Como multidões de mulheres tornam-se nervosas?

Multidões de mulheres são nervosas e gastas de preocupações, 
porque se privam do puro ar que lhes proporcionaria um sangue puro e de 
liberdade de movimentos que impeliriam o mesmo através das veias, 
dando-lhes vida, saúde e energia. Muitas mulheres se tem tornado 
inválidas conformadas, quando poderiam haver fluído boa saúde, e 
muitas tem morrido de tuberculose e outras moléstias, quando lhes teria 
sido possível viver o determinado termo da vida, houvessem elas se 
vestido de acordo com os princípios da saúde fazendo abundante 
exercício ao ar livre. CBV 293.

6) Além de vestuário adequado e devidamente organizado, em que 
condição deve estar? Como o Senhor compara com a vida espiritual? 
Zacarias 3:1-5.
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 Também é importante que a roupa esteja sempre limpa. O 
vestuário usado absorve os resíduos expelidos pelos poros; não sendo 
frequentemente mudado e lavado, serão as impurezas reabsorvidas. 
CBV 276.

7) Que outra conduta errônea no vestir coopera no desenvolvimento de 
várias enfermidades?

 Outro mal fomentado pelo uso, é a desigual distribuição do 
vestuário, de modo que, enquanto algumas partes do corpo estão mais 
agasalhadas do que precisam, outras se acham insuficientemente vestidas. 
Os pés e os membros, estando afastados dos órgãos vitais, devem ser 
especialmente protegidos do frio por suficiente roupa. É impossível gozar 
saúde quando as extremidades estão habitualmente frias; pois se há muito 
pouco sangue nelas, terá de haver em excesso noutras partes do corpo. 
Saúde perfeita requer perfeita circulação; isto, porém, não se pode ter, 
quando três ou quatro vezes mais agasalho é usado sobre o corpo, onde se 
encontram os órgãos vitais, do que nos membros. CBV 293.

8) Quantos males recaem sobre as mulheres que usam vestuário longo, 
arrastando no chão? Que prejuízo trazem as saias pesadas nas cinturas, 
os espartilhos e as barbatanas?

Uma das invenções extravagantes e nocivas da moda, são as saias que 
varrem o chão. Desasseadas, desconfortáveis inconvenientes, 
anti-higiênicas - tudo isso e mais ainda se verifica quanto às saias que 
arrastam. É extravagante, tanto pelo desperdício de material exigido como 
pelo desnecessário gasto, devido ao comprimento. E quem quer que tenha 
visto uma senhora com uma saia de calda mãos cheias de embrulhos 
tentando subir ou descer uma escada, entrar num bonde, atravessar uma 
multidão, andar na chuva ou num enlameado caminho não necessita 
outras provas de sua inconveniência e incômodo.

Outro sério dano é o usar saias de modo que seu peso recaia sobre os 
quadris. Este excesso de peso, fazendo-se sentir sobre os órgãos internos 
puxa-os para baixo, causando fraqueza do estômago,  e uma sensação de 
lassitude, fazendo com que a pessoa que a trás se incline, o que mais ainda 
comprime os pulmões, tornando mais difícil a respiração correta. [...] 
Espartilhos apertados não melhoram a forma do corpo. CBV 291-292.

O corpo feminino não deve no mínimo ser comprimido com 
espartilhos e barbatanas. II ME 478.
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9) Como deve ser nosso vestuário, tanto na semana de trabalho, como 
no sábado? Que pensamento errôneo aparece em certa classe? Como 
fazer quando temos um irmão mais pobre? Lucas 3:11.

 Existe, porém, uma classe de pessoas que está sempre batendo na 
tecla do orgulho e do vestuário, que são negligentes quanto ao seu próprio 
traje, e que julgam virtude andar sujo, e vestir-se sem ordem nem bom 
gosto; e seu traje muitas vezes como se estivesse voado e descido sobre 
sua pessoa. Suas roupas são imundas e, no entanto esses estão sempre 
falando contra o orgulho. Classificam a decência e correção como 
orgulho. [...]  A casa de Deus é desonrada por semelhantes professadores 
da fé. Todos os que se reúnem aos sábados para adorar a Deus devem, se 
possível, ter um traje correto bem asseado, distinto para usar na casa de 
culto. É desonra para o sábado, e para Deus e Sua casa, que os que 
professam ser o sábado o santo dia do Senhor digno de honra, usem nesse 
dia a mesma roupa que usaram durante a semana, trabalhando na lavoura, 
quando podem obter outra. Se há pessoas merecedoras que, de todo o 
coração querem honrar ao Senhor do sábado, e o culto divino, e que não 
possam obter uma muda de roupa, que os que tem dêem de presente a esses 
um terno para o sábado, para que apareçam na casa de Deus com vestuário 
limpo e assentado. Uma maior uniformidade de vestuário seria agradável 
a Deus. Os que gastam dinheiro com vestuário dispendioso e enfeites, 
podem com um pouco de abnegação, exemplificar a religião pura, pela 
simplicidade do vestuário, e então usar os meios que em geral gastavam 
sem necessidade, em ajudar a algum irmão ou irmã pobres, a quem Deus 
ama, a obter um traje correto e modesto. II ME 474-475.

10) A fim de se obter uniformidade de vestuário entre as mulheres do 
advento, que norma foi adotada? I Timóteo 2:9-10.

[Visão de três classes de vestuário:] Passaram diante de mim três 
grupos de mulheres, com seus vestidos das maneiras que seguem, no 
tocante ao comprimento:

O primeiro era do comprimento segundo a moda, sobrecarregando os 
membros, impedindo o passo, varrendo a rua e juntando a sujeira; do qual 
declarei plenamente os maus resultados. Essa classe, serva da moda, 
parecia fraca e doentia.
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O vestuário da segunda classe que passou diante de mim era em 
muitos aspectos como devia ser. Os membros estavam bem vestidos. 
Achavam-se livres das cargas que a tirana Moda impusera à primeira 
classe; fora, porém, a um extremo de curteza que desgostara e suscitara 
preconceitos a pessoas boas, destruindo em grande medida sua própria 
influência. Esse é o estilo e a influência do "costume americano", 
ensinado e usado por muitos em "Nosso Lar", Dansville, NY. Esse não 
chega aos joelhos. Não preciso dizer que esse estilo me foi mostrado como 
sendo demasiado curto.

Uma terceira classe passou diante de mim com semblantes animados, 
e passo desembaraçado e lépido [rápido, ágil, leve]. Seu vestuário era do 
comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável. 
Estava umas poucas polegadas acima da sujeira da rua e do passeio e de 
acordo com todas as situações, como subir ou descer degraus, etc. 
RH, 8 de outubro de 1867. III ME 278.

Numerosas cartas me chegaram de todas as partes do campo, 
indagando o comprimento do vestido que me fora mostrado, tendo visto 
a régua aplicada à distância do chão a vários vestidos, e tendo 
ficado plenamente convencida de que Nove polegadas é o mais 
aproximado do modelo que me foi mostrado, dei esse número 
de polegadas em Testimonies nº 12 [Ver 1 TI 521], como o comprimento 
apropriado, com o qual é muito desejável a uniformidade. 
RH, 8 de outubro de 1867. (Nove polegadas correspondem a 23cm).

Quando escrevi sobre a questão do vestuário, a visão daqueles três 
grupos reavivou-se em minha mente de modo tão claro como quando a 
tive; mas foi-me permitido descrever o comprimento do vestuário em 
minha própria linguagem, da melhor maneira que me fosse possível. [...]

Uso o vestido, do comprimento mais aproximado do que eu vira e 
descrevera, segundo me foi possível julgar. Minhas irmãs, no Norte de 
Michigan, também o adotaram. E ao surgir a questão das polegadas, a fim 
de assegurar uniformidade quanto ao comprimento em toda parte, foi 
trazida uma régua, e verificou-se que o comprimento de nossos vestidos 
mediava entre oito e dez polegadas acima do chão. Alguns deles eram um 
pouquinho mais compridos do que o modelo que me fora mostrado, ao 
passo que outros eram um pouco mais curtos. RH, 8 de outubro de 1867. 
III ME 278-279.
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11) Ao ser introduzida a reforma do vestuário e a norma das 

9 polegadas, o que estaremos corrigindo, sempre? Um vestuário um 

pouco mais longo que a medida e não alcançando o chão, estaria em 

conformidade, também? Que fez a maior parte do adventismo com a 

norma dos 23cm? Que outra apostasia invadiu as igrejas? Deut. 22:5.

  

A moda governa o mundo; e ela é uma senhora tirânica, muitas vezes 

obrigando os seus devotos a se submeterem às maiores inconveniências e 

desconforto. A moda domina sem razão e exige sem misericórdia. Ela tem 

um poder fascinante, e está pronta a criticar e ridicularizar os pobres se 

não a seguirem a qualquer custo, mesmo com o sacrifício da própria vida. 

Satanás exulta de que seus ardis tenham tanto êxito, e a Morte ri da loucura 

insalubre e zelo cego dos adoradores do altar da moda. 

Para proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, 

bem como para promover a saúde física e moral, foi a reforma do 

vestuário introduzida entre nós. 4 TI 634.

Minhas visões pretendiam corrigir a moda atual — os vestidos longos 

demais que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais 

que chegam à altura dos joelhos e que são usados por certos grupos. 

Foi-me mostrado que devemos evitar ambos os extremos. 1 TI 464.

 Caso as mulheres usassem seus vestidos deixando um espaço de uma 

ou duas polegadas entre a sujeira das ruas, seus vestidos seriam mais 

modestos, e poderiam ser conservados limpos muito mais facilmente e 

durante mais tempo. Esses vestidos estariam de conformidade com a 

nossa fé. I TI 424.

 Minha atenção foi chamada para: [Deuteronômio 22:5]. [...] 

Há tendência crescente de fazer com que as mulheres usem vestuário 

tanto quanto possível semelhante ao do outro sexo, confeccionando suas 

roupas com talhe similar às dos homens. Deus, porém, declara que isso é 

abominação. 1 TI 421.
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Lição 14                                                                                  

�  Aquele que diz que permanece nEle esse deve Verso Áureo:
também andar assim como Ele andou. I João 2:6.

1) Como trabalhou Cristo pelo povo quando aqui esteve? 
Mateus 4:23-24.

Durante Seu ministério, Jesus empregou mais tempo em curar 
doentes, do que em pregar. Seus milagres testificavam a veracidade de 
Suas palavras, de que não viera destruir, mas salvar. Sua justiça ia adiante 
dEle, e a glória do Senhor servia-lhe de retaguarda. Aonde quer que fosse, 
procedia-O a fama de Sua misericórdia. Por onde havia passado 
regozijavam-se na saúde os que tinha sido objeto de Sua compaixão, e 
experimentavam as forças recém-adquiridas. Multidões se lhe apinhavam 
em torno para ouvir de Seus lábios as obras que o Senhor realizara. Sua 
voz foi o primeiro som que muitos ouviram, Seu nome a primeira palavra 
que proferiram, Seu rosto o primeiro que contemplaram. Por que não 
amariam a Jesus proclamando-Lhe o louvor? Ao passar Ele pelas cidades 
e aldeias, era como uma corrente vital, difundindo vida e alegria por onde 
quer que fosse. DTN 350.

2) Mesmo na infância, como era o procedimento de Jesus quanto 
ao próximo? Provérbios 20:11.

Jesus era o médico do corpo, da mesma maneira que o era da alma. 
Interessava-Se em todos os aspectos de sofrimentos que Lhe 
apresentavam, e proporcionava alívio a todos, havendo em Suas palavras 
o efeito de um bálsamo suavizador. Ninguém podia dizer que houvesse 
operado um milagre; mas virtude — o poder curativo do amor — dEle saía 
para os enfermos e aflitos. Assim, de maneira discreta, trabalhava pelo 
povo já desde a infância. E foi por isso que, ao começar o Seu ministério 
público, tantos haviam que O escutavam alegremente.

Todavia, Jesus atravessou sozinho a infância, a mocidade e os anos 
varonis. Em Sua pureza e fidelidade, pisou sozinho o lagar, e do povo 
ninguém havia com Ele. DTN 92.
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3) Qual era o horário de trabalho do Salvador? Quantos dos deveres 
ficavam para o outro dia? Mateus 8:14-17.

 Várias eram as circunstâncias e as necessidades dos que Lhe 
suplicavam auxílio, e nenhum dos que a Ele se chegaram saíram 
desatendido. DEle emanava uma corrente de poder restaurador, ficando 
os homens, física, mental e moralmente sãos.

A obra do Salvador não era restrita a qualquer tempo ou lugar. Sua 
compaixão desconhecia limites. Em tão larga escala realizava Ele Sua 
obra de curar e ensinar, que não havia na Palestina edifício vasto bastante 
para comportar as multidões que se Lhe aglomeravam em torno. Nas 
verdes encostas da Galiléia, nas estradas, à beira-mar, nas sinagogas e em 
todo lugar a que os doentes Lhe podiam ser levados, aí se encontrava Seu 
hospital. Em cada cidade, cada vila por onde passava, punha as mãos 
sobre os doentes e os curava. Onde quer que houvesse corações prontos 
para receber-Lhe a mensagem, Ele os confortava com a certeza do amor 
de Seu Pai celestial. Todo dia ajudava aos que a Ele vinham; à tardinha 
atendia aos que tinham que labutar durante o dia pelo sustento da família. 
CBV 17-18.

4) Que espécie de obra está a cargo de Seu povo, hoje? I Pedro 2:21.

Os seguidores de Cristo devem trabalhar como Ele o fez. Cumpre-nos 
alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os doentes e aflitos. 
Devemos ajudar aos que estão em desespero, e inspirar esperança aos 
desanimados. E a nós também se cumprirá a promessa: "A tua justiça irá 
adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda." Isa. 58:8. O 
amor de Cristo, manifestado em abnegado serviço pelos outros, será mais 
eficaz em reformar os malfeitores, do que a espada ou os tribunais de 
justiça. Estes são necessários para incutir terror aos transgressores, mas o 
amorável missionário pode fazer mais do que isto. Muitas vezes o coração 
se endurece sob a repreensão; mas se abrandará sob a influência do amor 
de Cristo. O missionário não somente pode aliviar os incômodos físicos, 
mas conduzir o pecador ao grande Médico, o qual é capaz de purificar a 
alma da lepra do pecado. É desígnio de Deus que, mediante Seus servos, 
os doentes, os desafortunados, os possuídos de espíritos maus, Lhe ouçam 
a voz. Deseja, mediante Seus instrumentos humanos, ser um Confortador 
tal como o mundo não conhece. DTN 350- 351.
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5) De que modo trabalharam os discípulos de Jesus? I Coríntios 11:1.

A mensagem dos discípulos era a mesma de João Batista e do próprio 

Cristo: “É chegado o reino de Deus”. Não deviam entrar com o povo em 

discussão quanto a ser ou não ser Jesus de Nazaré o Messias; mas deviam 

fazer em Seu nome, as mesmas obras de misericórdia que ele realizara. 

Ele lhes ordenou: “Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os 

mortos, expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai”. 

DTN 350.

6) Por qual método haveremos de trabalhar? I João 2:6.

Por métodos inteiramente Seus, ajudava a todos quantos se achavam 

em aflição e dor. CBV 23.
Cristo não conhecia distinção de nacionalidade, posição ou credo. Os 

escribas e fariseus desejavam fazer dos dons celestes um privilégio local e 

nacional, e excluir o resto da família de Deus no mundo. Mas Cristo veio 

derrubar todo muro de separação. Veio mostrar que Seu dom de 

misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, a luz ou a chuva que 

refrigera a Terra.
A vida de Cristo estabeleceu uma religião em que não há castas, a 

religião em que judeus e gentios, livres e servos são ligados numa 

fraternidade comum, iguais perante Deus. Nenhuma questão política Lhe 

influenciava a maneira de agir. Não fazia diferença nenhuma entre 

vizinhos, amigos e inimigos. O que tocava Seu coração era uma alma 

sedenta pelas águas da vida.
Não passava nenhum ser humano por alto como indigno, mas 

procurava aplicar a toda alma o remédio capaz de sarar. CBV 25.

7) Em que condição deve ser realizado este trabalho? Mateus 16:24.

Ao ser estabelecida e levada adiante a obra, deve-se demonstrar 

sempre a mais rigorosa economia. Devem-se empregar obreiros que 

sejam produtores e ao mesmo tempo consumidores. Em nenhum caso 

se deve aplicar dinheiro para ostentação. 
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A obra evangélica médico-missionária deve ser empreendida com 
simplicidade, como o foi a Obra da Majestade do Céu que, vendo a 
necessidade de um mundo perdido e pecaminoso, colocou de lado Suas 
vestes  e a régia coroa e vestiu Sua divindade  com a humanidade, a fim de 
que pudesse estar à frente da humanidade. Ele dirigiu Sua obra 
missionária de maneira a deixar um perfeito exemplo para ser seguido 
pelos seres humanos. “Se alguém quiser vir após Mim”, declarou Ele, 
“Renuncie-se a si mesmo, tome tua cruz, e siga-Me”. Mateus 16:24. Todo 
verdadeiro médico-missionário deverá obedecer a estas palavras. Não 
fará qualquer esforço para seguir os costumes mundanos e fazer uma 
exibição pensando em dessa forma conquistar almas para o Salvador. 
Não, não. CSS 319.

8) Quantos são chamados a desempenhar esta obra?

Meu irmão e minha irmã, dedicai-vos a vossa obra justamente onde 
estais. Fazei o melhor, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador 
da nossa fé. De nenhuma outra maneira podemos fazer a obra de Deus e 
engrandecer a Sua verdade a não ser seguindo os passos dAquele que 
deixou Seu alto posto para vir ao nosso mundo, para que por meio de Sua 
humilhação e sofrimento, os seres humanos pudessem tornar-se 
participantes da natureza divina. Ele tornou-Se pobre por nós, para que 
por Sua pobreza pudéssemos entrar na posse das riquezas eternas.

Necessitam-se agora homens inteligentes, abnegados, desprendidos - 
homens que reconheçam a solenidade e importância da obra de Deus, e 
que, como filantropos cristãos, cumpram a ordem de Cristo. A obra 
médico-missionária que se nos deu para fazer significa alguma coisa para 
todos nós. É uma obra de salvação de almas; é a proclamação da 
mensagem do evangelho. CSS 320.

9) Quanto tempo é necessário no preparo de missionários? 
Como sairemos a fazer a obra? Eclesiastes 9:10.

Precisa-se agora de obreiros missionários evangelistas-médicos. Não 
podeis dedicar anos ao vosso preparo. Logo, as portas que agora estão 
abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamai a mensagem agora. 
Não espereis, dando com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do 
campo que está agora ao vosso alcance. 
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Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho que Cristo incumbiu aos 

Seus discípulos. Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa 

literatura, e falando da verdade às pessoas que encontrem. Orem pelos 

doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com 

remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença. 

CSS 397.

10) Qual a sentença que receberão os indiferentes? Mateus 25:41.

O amor divino moveu-se as Suas insondáveis profundidades em 

favor dos homens, e os anjos maravilham-se de ver nos objetos de tão 

grande amor uma gratidão meramente superficial. Os anjos pasmam de 

quão limitada é a apreciação que o homem tem do amor de Deus. O céu se 

indigna ante a negligência manifestada para com a alma dos homens. 

Queremos saber como Cristo o considera? Como sentiria um pai, uma 

mãe, soubessem eles que, estando seu filho perdido no frio e na neve, fora 

desdenhado e deixado a perecer pelos que o podiam haver salvado? Não 

ficariam terrivelmente ofendidos, furiosamente indignados? Não os 

acusariam com uma ira tão ardente como suas lágrimas, tão intensa como 

seu amor? Os sofrimentos de cada homem são os sofrimentos de um filho 

de Deus, e os que não estendem a mão em socorro de seus semelhantes 

quase a perecer, provocam-Lhe a justa ira. Esta é a ira do Cordeiro. Aos 

que professam ser companheiros de Cristo, e todavia se tem mostrado 

indiferentes às necessidades dos semelhantes declarará Ele no grande dia 

do juízo: “Não sei de onde sois; apartai-vos de Mim, vós todos os que 

praticais iniquidade”. DTN 825-826.



Lição 15                                                                                  

�  N ã o  s e j a s  d e m a s i a d a m e n t e  j u s t o , Ve r s o  Á u r e o :
nem exageradamente sábio; porque te destruirias a ti mesmo? 
Eclesiastes 7:16.

1) Que pessoas Satanás sempre procuraria introduzir na igreja de 
Deus? Como é o proceder desses fanáticos? Mateus 23:1-7, 15, 24.

O desejo e plano de Satanás é de introduzir entre nós as pessoas que 
vão a grandes extremos; pessoas de mente estreita, críticas e incisivas, e 
muito tenazes em sustentar seus próprios conceitos sobre o que é a 
verdade. Serão muito exigentes e buscarão impor deveres rigorosos, 
exagerando muitos assuntos de somenos importância, ao passo que 
descuidam matéria de mais peso da lei - o juízo a misericórdia e o amor de 
Deus. Pela obra de umas poucas pessoas dessa espécie, toda a comunidade 
dos observadores do sábado será tachada de intolerante, farisaica e 
fanática. Por causa desses obreiros considerar-se-á a obra da verdade 
indigna de atenção. Ev. 212.

2) Ao invés de ajudar a Igreja, como era o proceder de alguns 
extremistas, no passado?

Havia alguns que tinham capacidade de ajudar a Igreja, mas 
precisavam primeiro por em ordem seu próprio coração. Alguns tinham 
introduzido falsos testes e feito de suas próprias ideias e noções critério, 
exagerando questões de pouca importância e tornando-as o teste da 
comunhão cristã e atando sobre outros fardos pesados. Assim se insinuara 
um espírito de crítica censura e dissensão, o que se tornou grande dano 
para a igreja. E foi dada aos descrentes a impressão de que os adventistas 
observadores do sábado, eram um grupo de fanáticos e extremistas, e que 
sua fé singular os tornava descorteses e mesmo de caráter não cristão. 
Assim o procedimento de uns poucos extremistas impediu que a 
influência da verdade alcançasse o povo. II ME 318-319.
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3) O que eles viviam sempre condenando?

Alguns faziam da questão do vestuário a coisa de suma importância 

criticando peças de vestuário usadas por outros e sempre prontos a 

condenar todo aquele que não satisfizesse exatamente suas ideias. Alguns 

condenavam as gravuras, insistindo em que são proibidas pelo segundo 

mandamento e que tudo dessa espécie fosse destruído. Esses homens 

unilaterais nada podem enxergar senão aquela coisa única que se lhes 

apresenta ao espírito e nela insistem. Anos atrás tivemos de defrontar esse 

mesmo espírito e obra. E surgiam homens alegando ter sido enviados com 

mensagens de condenar as gravuras, e insistindo em que toda semelhança 

de qualquer coisa fosse destruído. Foram a ponto de mesmo condenar 

relógios que tinham algarismos, ou “figuras”. II ME 319.

É certo que muitíssimo demasiado dinheiro é gasto com retratos; não 

pouco do dinheiro que deveria fluir para o tesouro de Deus é pago ao 

artista. Mas o mal que resulta para a igreja do procedimento desses 

extremistas é muito maior do que aquele que procuram corrigir. É as vezes 

difícil dizer onde, exatamente, fica a linha demarcatória, onde se torna 

pecado o tirar retratos. Mas os que amam a Deus de todo coração e 

desejam guardar Seus mandamentos, serão por Ele dirigidos. II ME 320.

4) Que mal um só fanático pode promover?

Ora, lemos na Bíblia acerca de uma boa consciência; e há não só boas, 

mas também más consciências. Há uma consciência que tudo leva a 

extremos, tornando os deveres cristãos tão molestos como os judeus 

tornavam a observância do sábado. A repreensão que Jesus deu aos 

escribas e fariseus aplica-se igualmente a essa classe: “Dais o dízimo da 

hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, desprezais a justiça e o amor de 

Deus” Lucas 11:42. Um só fanático, de espírito forte e ideias radicais, que 

oprima a consciência dos que querem proceder direito, fará grande dano. 

A igreja precisa ser purificada de todas essas influências. II ME 319.

5) Por que o fanatismo é difícil de se acabar? II Timóteo 4:3-5.
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A maneira por que tem sido dirigida as reuniões em Indiana, com 
barulho e confusão não as recomendam a espíritos refletidos e 
inteligentes. Nada existe nessas demonstrações que convençam o mundo 
de que possuímos a verdade. Mero ruído e gritos não são sinal de 
santificação ou da descida do Espírito Santo. Vossas desenfreadas 
demonstrações só criam desagrados no espírito dos incrédulos. Quanto 
menos houver de tais demonstrações, tanto melhor para os atores e para o 
povo em geral. 

O fanatismo uma vez iniciado e deixado às soltas, é tão difícil de 
extinguir como o incêndio que tomou conta de um prédio. Os que 
entraram nesse fanatismo e o mantiveram, fariam muitíssimo melhor em 
estar empenhados em obra secular; pois devido a sua atitude incoerente 
estão desonrando ao Senhor e pondo em perigo o Seu povo. II ME 35.

6) Pode a Igreja em nosso tempo ficar tranquila quanto ao fanatismo? 
Por que? II Tessalonicenses 3:11-12.

Em maior ou menor grau se tem introduzido aqui e ali manifestações 
falsas, desde 1844, depois do tempo em que aguardávamos a segunda 
vinda de Cristo. ... Tê-las-emos mais e mais, e como sentinelas fiéis 
precisamos estar em guarda. Chegam-se cartas de muitas pessoas acerca 
de visões que tem tido, e acham seu dever relatar. Oxalá o Senhor ajude 
Seus servos a serem cautelosos. II ME 21-22. 

Foi-me mostrado que enganos como aqueles que fomos chamados a 
enfrentar nas primeiras experiências da mensagem, repetir-se-iam e que 
teremos de enfrentá-los nos últimos dias da obra. II ME 28.

7) Quando, somente, um cristão está apto para escapar do fanatismo? 
II Tessalonicenses 3:6-7; II Timóteo 3:16-17.

Não tema ninguém ir a extremos enquanto é um atento estudioso da 
palavra, humilhando a alma a cada passo. Cristo nele deve habitar pela fé. 
Ele, seu Exemplo, era sereno. Andava em humildade. Possuía verdadeira 
dignidade. Tinha paciência. Caso nós, individualmente, possuamos 
esses traços de caráter, que aceitam a justificação pela fé, não 
haverá extremistas. II ME 22.



8) Que obra especial Deus incumbe aos homens de experiência 
na Igreja? I Pedro 4:10.

Deus tem uma obra especial para os homens experimentados 
fazerem. Terão eles que proteger a causa de Deus. 

Tem que cuidar de que a obra de Deus não seja confiada a homens que 
creiam ter o privilégio de proceder segundo o seu próprio juízo 
independente, para pregar o que bem lhes aprouver, não ficando 
responsáveis perante ninguém pelas instruções que ministram nem pelo 
trabalho que realizam. Se este espírito de pretensão chegar a dominar em 
nosso meio, não haverá harmonia de ação, nem unidade de espírito, nem 
segurança para a obra, nem haverá crescimento se lutar na causa. Haverá 
falsos mestres, maus obreiros que, ensinando o erro, arrastarão da verdade 
almas. Ele era um com o Pai. Os que desejam ver  atendida esta oração, 
devem tratar de desviar a mais leve tendência de desunião, e buscar 
manter entre os irmãos o espírito de união e amor. Ev. 213.

9) Que etapa a Igreja deve atingir e se livrar de tantos males? 
Atos 3:19-21; Apocalipse 2:4-5.

10) Qual a maneira mais adequada para se alcançar a primitiva fé 
e prática? O que significa entrar na ordem evangélica — inventar leis 
ou colocar homens fiéis? I Coríntios 14:40.

Vi que esta porta pela qual o inimigo entra para perturbar e levar à 
perplexidade o rebanho, pode ser fechada. Indaguei do anjo como poderia 
ser ela fechada. Disse ele: “A igreja precisa acorrer para a palavra de Deus 
e estabelecer-se na ordem evangélica que tem sido subestimada e 
negligenciada.” Isto é necessariamente indispensável para levar a igreja a 
unidade de fé. Vi que nos dias dos apóstolos a igreja esteve em perigo de 
ser enganada e iludida por falsos mestres. Portanto os irmãos escolheram 
homens que tinham dado boa demonstração de que eram capazes de 
governar bem a sua própria casa e preservar a ordem em sua própria 
família, e que podiam esclarecer os que estavam nas trevas. 
Foi feita indagação a Deus com respeito a esses, e então, em harmonia 
com a mente da igreja e o Espírito Santo, foram separados pela imposição 
das mãos. PE 100-101.
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11) O que a Igreja e a ordem evangélica não deve nunca admitir a fim de 
fechar a porta para o mal? Onde se deve basear ao agir com disciplina? 
Isaías 8:20.

Na comissão dada aos discípulos, Cristo não somente lhes delineou a 
obra, mas deu-lhes a mensagem. Ensinai o povo, disse “a guardar todas as 
coisas que Eu vos tenho mandado.” Os discípulos deviam ensinar o que 
Cristo ensinara. O que Ele falara, não só em pessoa, mas através de todos 
os profetas e mestres do Velho Testamento, aí se inclui. É excluído o 
ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões 
dos homens, nem para a legislação da igreja. Nenhuma das leis ordenadas 
por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas 
tem os servos de Cristo de ensinar. “A lei e os profetas” com a narração de 
Suas próprias palavras e atos, eis os tesouros confiados aos discípulos 
para serem dados ao mundo. O nome de Cristo é-lhes senha, distintivo, 
traço de união, autoridade para seu modo de proceder, bem como fonte de 
êxito. Coisa alguma que não traga a assinatura dEle há de ser reconhecida 
em Seu reino.

O evangelho tem de ser apresentado, não como uma teoria sem vida, 
mas como força viva para transformar a vida. Deus deseja que os que 
recebem Sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. Aceita 
francamente aqueles cuja maneira de proceder mais ofensiva lhe tem sido; 
quando se arrependem, comunica-lhes Seu divino Espírito, coloca-os nos 
mais altos postos de confiança e envia-os ao acampamento dos desleais, 
para lhe proclamar a ilimitada misericórdia. DTN 826.
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Lição 16                                                                                  

�  O ladrão não vem senão para roubar, matar e Verso Áureo:
destruir; Eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância. 
João 10:10.

1) Como é considerada a obra médico-missionária? Prov. 4:20-22.

A obra da reforma da higiene é meio empregado pelo Senhor para 
diminuir o sofrimento de nosso mundo, e para purificar Sua igreja. 
Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora 
de Deus, mediante a sua cooperação com o Obreiro-Mestre na restauração 
da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino, e há de abrir portas 
para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalharem 
todos quanto efetuarem esta obra inteligentemente. OE 348.

A obra médico-missionária é obra pioneira. Ela deve estar ligada ao 
ministério evangélico. É o evangelho na prática, o evangelho conduzido 
de maneira prática. Tenho-me sentido muito triste ao ver que nosso povo 
não se tem aproveitado desta obra como devia. CSS 532.

2) Que posição esta obra ocupa na pregação do evangelho eterno? 
III João 1:2.

A reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a 
mensagem do terceiro anjo, como o braço está para com o corpo; mas o 
braço não pode tomar o lugar do corpo. A proclamação da mensagem do 
terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, eis o 
fardo de nossa obra. A mensagem deve ser proclamada em alta voz e deve 
ir a todo mundo. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a 
esta mensagem, mas não deve de maneira nenhuma ficar independente 
dela, ou tomar de alguma forma o seu lugar. CSRA 75.

Na providência do Senhor posso ver que a obra médico- missionária 
deve ser uma grande cunha de penetração por meio da qual a alma 
enferma pode ser alcançada. CSS 535.
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3) Por que esta obra abranda os corações? II Reis 5:14-15.

O mundo precisa ter um antídoto para o pecado. A medida que a obra 
médico-missionária opera inteligentemente para aliviar o sofrimento e 
salvar a vida, abrandam-se os corações. Os que recebem auxílio enchem-
se de gratidão. Ao operar a obra médico-missionária no corpo, Deus opera 
no coração. As confortadoras palavras proferidas são bálsamo suavizante 
comunicando certeza e confiança. Muitas vezes terá o hábil operador 
oportunidade de falar sobre a obra realizada por Cristo enquanto estava 
aqui na Terra. Contai ao sofredor a história do amor de Deus. Ev. 517.

4) Quem, especialmente, devem se empenhar nesta obra? 
Eclesiastes 12:1.

Moços e moças se devem habilitar para empenhar-se na obra médico-
missionária, como médicos e enfermeiros. Antes, porém que esses 
obreiros sejam enviados ao campo, devem dar provas de que possuem o 
espírito de serviço, de que estão respirando uma atmosfera médico-
missionária, que acham preparados para o trabalho evangélico. 

Devem-se preparar estudantes a fim de servirem de pioneiros na obra 
missionária. Os missionários médicos que são mandados a países 
estrangeiros, devem receber primeiro mui cuidadosa educação. São 
embaixadores de Cristo e devem trabalhar para Ele com toda a capacidade 
que possuírem, orando fervorosamente para que o Grande Médico Se 
compadeça e salve por Seu miraculoso poder. Ev. 518.

Escolhei jovens cristãos e preparai-os para serem, não obreiros de 
corações semelhantes ao ferro, mas obreiros que estejam dispostos a 
harmonizar-se. CSS 534.

5) Que é requerido de um ministro segundo a ordem evangélica? 
Somente como, os ministros serão considerados competentes, de fato? 
Mateus 10:1.

Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada no plano 
ministerial senão a obra médico-missionária. A obra do ministro 
é ministrar. Nossos ministros devem trabalhar no plano evangélico 
de ministrar. 
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 Jamais sereis ministros que seguem a ordem evangélica enquanto 
não demonstrardes  um decidido interesse pela obra médico-missionária, 
o evangelho da saúde, da bênção e do fortalecimento. Vinde em socorro 
do Senhor, em socorro do Senhor contra as poderosas forças das trevas, 
para que não se diga de voz: “Amaldiçoai a Meroz, ... Acremente 
amaldiçoai aos seus moradores; porquanto não vieram em socorro do 
Senhor”. Juízes 5:23. CSS 533.

6) Como os ministros devem trabalhar? I Timóteo 5:23.

Aprendam nossos ministros, que obtiveram experiência em pregar a 
palavra, a dar tratamento simples, e saiam então como evangelistas 
médico-missionários. Obreiros-missionários, médico-evangelistas — 
são agora necessários. Ev. 525.

7) Caso os ministros não atuarem, em que posição ficarão? 
Apocalipse 3:11.

Há em nosso mundo muitos obreiros cristãos que ainda não ouviram 
as graciosas e maravilhosas verdades que a nós tem vindo. Estão eles 
fazendo uma boa obra, de acordo com a luz que tem, e muitos deles estão 
mais adiantados no conhecimento do trabalho prático do que os que tem 
tido grande luz e oportunidades. 

É de surpreender a indiferença existentes entre nossos ministros 
quanto a reforma pró-saúde e a obra médico-missionário. Alguns dos que 
não professam ser cristãos tratam estas questões com muito mais 
reverência do que alguns de nosso próprio povo, e a não ser que nos 
levantemos eles nos tomarão a dianteira. TM 416-417.

8) O que fará o mundo despertar-se para as doutrinas bíblicas? 
Mateus 4:23-25.

Muito do preconceito que impede a verdade do terceiro anjo de 
alcançar o coração do povo podia ser removido, se mais atenção fosse 
dada a reforma de saúde. Quando o povo se torna interessado neste 
assunto, o caminho fica muitas vezes preparado para a entrada de outras 
verdades. Se virem que somos inteligentes com relação a saúde, estarão 
mais prontos a crer que somos corretos também em doutrinas bíblicas.
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Este ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção, e por 
causa desta negligência muito se tem perdido. Se a igreja manifestasse 
maior interesse nas reformas pelas quais o próprio Deus está procurando 
prepará-los para a Sua vinda, sua influência seria muito maior do que é 
agora. Deus tem falado ao Seu povo, e deseja que ouçam e obedeçam a sua 
voz. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, 
está com ela intimamente relacionada. Os que proclamam a mensagem 
devem ensinar também a reforma de saúde. CSRA 76-77.

9) De que maneira é recuperado o fôlego de vida entre o povo? 
Ezequiel 33:10-11.

Combinai a obra médico-missionária com a proclamação da 
mensagem do terceiro anjo. Envidai esforços regulares e organizados no 
sentido de tirar as igrejas do ponto morto em que tem caído, e em que por 
anos tem permanecido. Enviai às igrejas obreiros que apresentem os 
princípios da reforma pró-saúde em ligação com a mensagem do terceiro 
anjo, a cada família e indivíduo. A todos incentivai a tomar parte na obra 
em favor de seus semelhantes, e vede se não voltará rapidamente a essas 
igrejas o fôlego de vida.

Estudai fielmente o capítulo trinta e três de Ezequiel. O trabalho que 
se está fazendo no ramo médico-missionário é justamente o trabalho que 
Cristo ordenou que Seus seguidores fizessem. Não podeis ver claramente 
que os que se empenham nessa obra estão cumprindo a comissão do 
Salvador? Não podeis ver que agradaria ao vosso Salvador se puséssemos 
de lado toda a falsa dignidade e em Sua escola aprendêsseis a usar o Seu 
jugo e a levar-Lhe os fardos? TM 416.

10) Que responsabilidade recai sobre os guardadores do sábado? 
Isaías 58:3-12.

O capítulo cinquenta e oito encerra a verdade presente para o povo de 
Deus. Vemos aí como a obra médico-missionária e o ministério 
evangélico devem estar ligados a medida que a mensagem é dada ao 
mundo. Sobre os que guardam o sábado do Senhor é colocada a 
responsabilidade de efetuar uma obra de misericórdia e beneficência. A 
obra médico-missionária tende estar ligada com a mensagem, e selada 
com o selo de Deus. Ev. 516-517.
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11) Em quantos lugares a obra médico-missionária deve ser 

estabelecida? Mateus 24:14.

Como um meio de vencer preconceitos e conseguir acesso às mentes, 

a obra médico-missionária precisa ser feita, não em um ou dois lugares 

apenas, mas em muitos lugares onde a verdade ainda não foi proclamada. 

Cumpre-nos trabalhar como médicos-missionários evangélicos, para 

curar as almas enfermas do pecado dando-lhes a mensagem de salvação. 

Esta obra derribará preconceitos como nenhuma outra coisa pode fazer. 

Ev. 515.
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Lição 17                                                                                  

�  Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios Verso Áureo:
desta vida porque o seu objetivo é satisfazer Àquele que o arregimentou. 
II Timóteo 2:4.

1) Que obra urgente deve ser feita? Como fazê-la? Provérbios 13:17.

Não há obra mais elevada do que a da colportagem evangelística; 
porque abrange o cumprimento dos mais elevados deveres morais. Os que 
se empenham nessa obra precisam estar sempre sob o domínio do Espírito 
de Deus. Não deve haver exaltação do eu. Que é que tem qualquer de nós 
que não tenha recebido de Cristo? Precisamos amarmos como irmãos, e 
revelar nosso amor ajudando-nos mutuamente. Precisamos ser 
misericordiosos e corteses. Precisamos unir-nos, puxando as cordas. 
Unicamente os que vivem a oração de Cristo, executando-a na vida 
prática, suportarão a prova que há de vir sobre o mundo. CE 12.

A obra da colportagem será o meio de dar rapidamente a sagrada luz 
da verdade presente ao mundo. CE 3.

2) Que visão tida pela mensageira do Senhor deu início à obra de 
publicação? Que efeito teria este pequeno começo? De onde viriam os 
recursos? Salmos 147:15.

Numa reunião efetuada em Dorchester, Massachusetts, em novembro 
de 1848, foi-me concedida uma visão da proclamação da mensagem do 
assinalamento, e do dever que incumbia aos irmãos de publicarem a luz 
que resplandecia em nosso caminho. 

Depois da visão eu disse ao meu esposo: “Tenho uma mensagem para 
ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Seja 
pequeno a princípio; mas, lendo-o o povo, mandar-te-ão meios com que 
imprimi-lo, e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde este pequeno 
começo foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que 
circundavam o mundo.” CE 1.
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3) Como é considerada a obra da colportagem? Provérbios 11:30.

Meus irmãos e irmãs, lembrai-vos de que um dia estareis em pé diante 
do Senhor de toda a Terra, para dar contas das ações praticadas. Então 
vosso trabalho aparecerá como em realidade é. A vinha é grande, e o 
Senhor está chamando obreiros. Não permitais que coisa alguma vos 
impeça de salvar almas. A colportagem é o meio mais bem sucedido de 
ganhar almas. Não o quereis experimentar? CE 36-37.

4) Como evangelizar mais facilmente as cidades? Quantos são 
chamados? Juízes 15:4-5.

Como um povo devemos converter-nos de novo, e nossa vida ser 
santificada para declarar a verdade tal como ela é em Jesus. Na obra de 
disseminar nossas publicações, podemos com o coração afetuoso e 
palpitante, falar do amor de um Salvador. 

Deus, unicamente, tem poder para perdoar pecados; se não 
transmitirmos esta mensagem aos inconversos, nossa negligência poderá 
ser-lhes a ruína. Publicam-se em nossas revistas, benditas verdades 
bíblicas, capazes de salvar almas. Muitos há que podem auxiliar no 
trabalho de vender essas revistas. O Senhor nos chama a todos para 
procurarmos salvar as almas que perecem. Satanás está operando a fim de 
enganar até os escolhidos, e é agora o momento de trabalharmos 
vigilantemente. Nossos livros e revistas tem que ser postos em evidência 
perante o povo; e o evangelho da verdade presente deve ser proclamado 
em nossas cidades sem demora. Não despertaremos para este 
cumprimento de nossos deveres? III TSM 313. [9 TI 63].

5) Com que é comparado este trabalho? Mateus 4:19.

São necessários colportores-evangelistas para caçar e pescar almas. 
A colportagem deve agora ser empreendida zelosa e resolutamente. O 
colportor cujo coração é manso, modesto e humilde, pode efetuar muito 
bem. Saindo de dois em dois, os colportores podem alcançar uma classe 
que nossas reuniões campais não atingem. De família em família eles 
levam a mensagem de verdade. Assim chegam em íntimo contato com as 
pessoas e acham muitas oportunidades para falar do Salvador. Cantem 
eles e orem com aqueles que se vem a interessar pelas verdades que eles 
tem para dar. Falem às famílias as palavras de Cristo. 
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Podem esperar êxito, porque deles é a promessa: “Eis que Eu estou 
convosco todos os dias, até à consumação dos séculos”. Os colportores 
que saem no espírito do Mestre, tem a companhia de seres celestiais. 
CE 37-38.

6) Que perigo pode envolver a obra da colportagem em geral? 
Lucas 12:15-21.

Há o perigo de entrar em comercialismo, e tornar-se tão absorto em 
negócios mundanos que as verdades da Palavra de Deus em sua pureza e 
poder não sejam praticadas na vida. O amor do negócio e do ganho está-se 
tornando cada vez mais predominante. Meus irmãos, seja vossa alma 
realmente convertida. Se já houve tempo em que precisássemos nossa 
responsabilidade, é agora este tempo, quando a verdade anda tropeçando 
pelas ruas e a equidade não pode entrar. Satanás desceu com grande poder, 
para operar com todo o engano da injustiça para os que perecem; e tudo 
que pode ser abalado sê-lo-á, e as coisas que não podem ser abaladas 
permanecerão. III TSM 312. [9 TI 62].

7) Por que a distribuição de literaturas não deve ser negligenciada? 
O que Deus confiou à Sua Igreja? Eclesiastes 9:10.

A colportagem não deve, por mais tempo, ser negligenciada. Muitas 
vezes me foi mostrado que deveria haver um mais geral interesse 
por nossa colportagem. A disseminação de nossa literatura é um 
meio muito importante de colocar diante de homens e mulheres a luz que 
Deus confiou a Sua igreja, para ser dada ao mundo. Os livros vendidos 
por nossos colportores, abrem a muito espírito as inescrutáveis riquezas 
de Cristo. CE 16.

Noite após noite permaneço perante o povo, dando positivo 
testemunho e empenhando-me com eles para que despertem por completo 
e assumam a tarefa de disseminar nossa literatura. CE 16.

8) Como é o trabalho da colportagem no campo? Quem, especialmente, 
são chamados? I Timóteo 4:12-13.
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 Ao ir o colportor para aqui e para ali, encontrará muitos doentes. 
Deve ele ter conhecimento prático das causas da doença, e deve saber dar 
tratamentos simples, a fim de que possa aliviar os que sofrem. Mais que 
isso, deve ele orar com fé e simplicidade, pelos doentes, apontando-lhes o 
Grande Médico. Enquanto assim anda e trabalha com Deus, anjos 
ministradores estão ao seu lado, dando-lhe acesso aos corações. Que vasto 
campo para trabalho missionário está perante o colportor fiel e 
consagrado; que bênção receberá ele na diligente realização de sua obra! 
SC 134.

O Senhor chama nossos jovens para trabalhar como colportores e 
evangelistas, para que façam de casa em casa a obra nos lugares que até 
agora não ouviram a verdade. Ele Se dirige a nossos jovens dizendo: “Não 
sabeis... que não sois de vós mesmos?”. CE 19.

9) Que requisito é essencial para o colportor ingressar na colportagem? 
Salmos 24:3-4.

Ninguém cuja mão esteja manchada com pecado, ou cujo coração 
não seja reto para com Deus, deve ter qualquer parte na colportagem; 
porque tais pessoas haverão de, certamente desonrar a causa da verdade. 
Os que são obreiros no campo missionário, precisam de Deus para os 
guiar. Devem ser cuidadosos para começar direito, e então prosseguir 
calma e firmemente no caminho da retidão. Devem ser resolutos; pois 
satanás é resoluto e perseverante em seus esforços para vencê-los. 
CE 53-54.

10) O que mais é requerido do colportor? Por que muitos caem 
em pobreza? Quando o colportor não salda sua dívida, o que é melhor 
para ele? Provérbios 14:23; 6:9-11.

Colportores tem-se sentido maltratados quando se lhes pediu que 
pagassem prontamente os livros recebidos das casas publicadoras. 
Contudo, exigir pronto pagamento é o único modo de efetuar negócio.

As coisas devem estar arranjadas de modo que os colportores tenham 
o suficiente para viver sem sacar além do que lhes é devido. Esta porta 
de tentação precisa ser fechada e trancada. Por honesto que seja 
o colportor, levantar-se-ão em seu trabalho circunstâncias que lhe serão 
uma dolorosa tentação.
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A preguiça e a indolência não são frutos nascidos numa árvore cristã. 

Nenhuma alma pode praticar a prevaricação ou a desonestidade em lidar 

com os bens do Senhor e ficar inculpável diante de Deus. Todos que a isto 

fazem estão negando Cristo pela ação. Enquanto professam guardar e 

ensinar a lei de Deus, deixam de manter seus princípios. CE 92-93.
Quando homens não podem, colportando, trazer ao tesouro todo 

cruzeiro que a ele pertence por direito, parem eles justamente onde estão. 

Não devem empenhar-se na colportagem, a não ser que possam trazer 

meios ao tesouro, em vez de o roubar. CE 94.

11) Até onde devem chegar nossas publicações? Quem é o 

professor vivo? Apocalipse 14:6.

Nossas publicações devem ir a toda parte. Sejam elas editadas em 

muitas línguas. A terceira mensagem angélica deve ser proclamada por 

este meio e pelo professor vivo. Vós os que credes a verdade para este 

tempo, despertai! É vosso dever recolher agora todos os recursos 

possíveis, para ajudar os que compreendem a verdade, a proclamá-la. 

Parte do dinheiro que provém da venda de nossas publicações deve ser 

empregado para aumentar nossas facilidades para a produção de mais 

literatura que abra olhos cegos e lavre o terreno baldio do coração. 

III TSM 312. [9 TI 92].
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Lição 18                                                                                  

 Verso Áureo: Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade 
e semeiam o mal segam isso mesmo. Jó 4:8.

1) O que é a doença? Êxodo 15:25-26.

A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de 
condições resultantes da violação das leis da saúde. CBV 127.

A muitos dos aflitos que foram curados, disse Cristo: “Não peques 
mais, para que te não suceda alguma coisa pior”. Assim ensinou que a 
doença é resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais como 
espirituais. Não existiria no mundo a grande miséria que há, se tão-
somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. 

Cristo fora o guia e mestre do antigo Israel, e ensinara-lhe que a saúde 
é o prêmio da obediência às leis divinas. DTN 824.

A moléstia nunca vêm sem causa. O caminho é preparado, e a doença 
convidada, pela desconsideração para com as leis da saúde. CBV 234.

2) Por que sobrevêm a doença à muitos?

Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência 
consigo mesmas. Não tem vivido segundo as leis naturais ou os princípios 
da estrita pureza. Outros tem desconsiderado as leis da saúde em seus 
hábitos de comer e beber; vestir ou trabalhar. Frequentemente é alguma 
forma de vício a causa do enfraquecimento mental ou físico. CBV 227.

Muitos sofrem em consequências da transgressão dos pais. 
Conquanto não sejam responsáveis pelo que seus pais fizeram, é no 
entanto seu dever procurar verificar o que é e o que não é violação das leis 
da saúde. Devem evitar os hábitos errôneos de seus pais, e mediante uma 
vida correta colocar-se em melhores condições.

O maior número, todavia, sofre devido a sua própria direção errônea. 
CBV 234.

3) Qual a causa de nascerem crianças, já doentes? Êxodo 34:7.
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 Se os que tomam essas drogas fossem os únicos a sofrer, então o 
mal não seria tão grande. Mas os pais não somente pecam contra si 
mesmos em engolir drogas venenosas, mas pecam também contra seus 
filhos. O estado vicioso de seu sangue, o veneno distribuído pelo 
organismo, a constituição violada, e várias doenças provindas de drogas 
em resultado de seus venenos, são transmitidas a sua prole, deixando-a 
com arruinada herança, o que é outra grande causa de degeneração 
da raça. Temp. 84-85.

4) Como muitos se tem tornado doentes crônicos? Que dever pesa sobre 
aqueles que conhecem as leis da saúde? Ezequiel 33:7.

Deus concederá ao Seu povo a habilidade e tato para preparar 
alimento saudável sem o uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda 
receita insalubre. Aprendam a viver de maneira saudável, ensinando a 
outros o que aprenderam. Partilhem este conhecimento como o fariam 
com a instrução bíblica. Ensinem às pessoas a, evitando a grande 
quantidade de cozimentos que tem enchido o mundo de inválidos 
crônicos, preservarem a saúde e o vigor. Por preceito e exemplo, 
esclareçam que o alimento que Deus deu a Adão em seu estado isento de 
pecado, é o melhor para o uso do homem, ao buscar ele reaver este estado 
de pureza. III TSM 138-139. [7 TI 135].

5) Que cuidado devemos dispensar a cada órgão a fim de conservarmos 
a saúde? Por que? I Coríntios 6:19; 12:26.

Se preservarmos cuidadosamente a força vital, e mantermos o 
delicado mecanismo do corpo em ordem, o resultado é saúde; mas, se a 
força vital é exaurida muito rapidamente, o sistema nervoso toma 
emprestado de seus fundos de resistência a força necessária para o uso, e 
quando um órgão é prejudicado, todos são afetados. CBV 234-235.

6) O que é a febre, a dor e vários outros sintomas agudos? Como fazer — 
abafar o sintoma ou cooperar com a natureza?

A natureza sofre muito abuso sem aparente resistência; levanta-se 
então, fazendo decidido esforço para remover os efeitos do mau 
tratamento a que foi submetido. Seus esforços para corrigir 
estas condições, manifestam-se muitas vezes em febre e várias outras 
formas de doença. CBV 235.
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Muitos vivem em violação das leis da saúde, e ignoram a relação que 

seus hábitos de comer, beber e trabalhar mantém para com a saúde. Não 

despertam ao reconhecimento de seu verdadeiro estado, até que a natureza 

proteste contra os abusos que sofre, por meio de dores e moléstias 

no organismo. II ME 451.

7) Como o sangue pode tornar-se impuro? Que acontece quando se usa 

“medicamentos” para aliviar os sintomas? Onde buscar auxílio quando 

necessário?

Condescender com comer demasiado frequentemente, ou 

quantidades exageradas, sobrecarrega os órgãos da digestão, produzindo 

um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro, ocorrendo 

então doenças de várias espécies. Manda-se chamar o médico, que 

prescreve algum medicamento que produz alívio para o presente, mas não 

cura a doença. Pode mudar a forma da doença, mas o mal verdadeiro é 

aumentado dez vezes. A natureza fez o que pode para aliviar o organismo 

de um acúmulo de impurezas, e, fosse ela deixada a si mesma, auxiliada 

pelas bênçãos comuns do Céu, tais como ar e água puros, ter-se-ia 

efetuado cura rápida e certa.
Os sofredores, nesses casos, podem fazer por si mesmos o que outros 

não podem por eles fazer tão bem. II ME 450.
A natureza, unicamente, possui poderes restauradores. Ela, tão-só, 

pode repor suas energias exauridas, e reparar os danos que recebeu pela 

falta de atenção a suas leis fixas. II ME 448.

8) Qual a melhor maneira de combater o sintoma e cooperar 

com a natureza? Eclesiastes 7:27.

Devem começar a aliviar a natureza da carga que lhe impuseram. 

Devem remover a causa. Jejuem por breve tempo, dando ao estômago 

ocasião para descansar. Reduzam o estado febril do organismo mediante 

cuidadosa e sensata aplicação de água. Esses esforços ajudarão a natureza 

em sua luta por aliviar de impurezas o organismo. II ME 450.
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9) Por que muitos abandonam os tratamentos naturais? Lucas 4:27. 

 Mas geralmente as pessoas que sofrem dores, ficam impacientes. 

Não estão dispostos a usar de abnegação e sofrer um pouco de fome. Tão 

pouco estão dispostas a esperar o lento processo da natureza, para 

reconstituir as energias sobrecarregadas do organismo. Estão, porém, 

resolvidas a obter o alívio imediato, e tomam drogas fortíssimas, 

receitadas pelos médicos. A natureza estava fazendo bem a sua obra, e 

teria triunfado, mas enquanto realizava sua tarefa, ingeriu-se uma 

substância estranha, de natureza tóxica. Que erro! A natureza, abusada, 

tem agora dois males contra os quais lutar, em vez de um só. Ela deixa o 

trabalho no qual se empenhava, e resoluta se dispõe à obra de expelir o 

intrujão há pouco introduzido no organismo. A natureza se ressente com 

esse duplo saque contra os seus recursos, e torna-se debilitada.
Drogas jamais curam doenças. Elas apenas mudam sua forma 

e localização. II ME 450-451.

10) O que faremos diante de tantos males? Temos demonstrado saúde 

em nossas faces?

A única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos 

verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder 

restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. CSS 90.
Apelo para as mães: não vos sentis alarmados e aflitas, ao ver vossos 

filhos pálidos e definhados, sofrendo de catarro, gripe, crupe, inflamações 

escrofulosas na face e na nuca, inflamação e congestão dos pulmões e do 

cérebro? Refletistes da causa para o efeito? Provestes-lhes um regime 

alimentar simples mas nutritivo, isento de gordura animal e condimentos? 

Não seguistes os ditames da moda no vestuário dos filhos? II ME 471.
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Lição 19                                                                                  

 Verso Áureo: Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa 
sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos 
homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 
Colossenses 2:4.

1) Gravemente ferido, a quem Acazias buscou consultar? II Reis 1:2.

Havendo caído “pelas grades de um quarto alto,” Acazias, seriamente 
ferido, e temeroso de um possível desenlace, enviou alguns de seus servos 
para inquirirem de Baal-Zebube, deus de Ecrom, se se restabeleceria ou 
não. Supunha-se que o deus de Ecrom dava informações, através de um 
médium entre seus sacerdotes, sobre futuros eventos. Grande número de 
pessoas ia inquiri-lo sobre isto; mas as predições ali formuladas, e as 
informações dadas, procediam do príncipe das trevas. PR 207-208.

2) Quem o Senhor Deus enviou ao encontro dos mensageiros? 
Que sentença levaram ao rei? II Reis 1:3-4.

Os servos de Acazias encontraram-se com um homem de Deus, que 
fê-los retornar ao rei com a mensagem: “Porventura não há Deus em 
Israel, para irdes consultar a Baal-Zebube, deus de Ecrom? E por isso diz o 
Senhor: Da cama, a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerá”. 
Havendo dado a sua mensagem, o profeta partiu.

Os admirados servos depressa voltaram ao rei, e repetiram-lhe as 
palavras do homem de Deus. PR 208.

3) Que disfarces recebem hoje, aqueles cultos pagãos do passado? 
Existe diferença dos médiuns antigos? Isaías 8:19.

 Hoje os mistérios do culto pagão são substituídos pelas sessões e 
associações secretas, ocultismos e maravilhas dos médiuns espíritas. As 
revelações desses médiuns são avidamente recebidas por milhares que se 
recusam a aceitar a luz através da palavra de Deus ou de Seu Espírito. 
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 Crentes no espiritismo podem falar com desdém dos mágicos do 
passado, mas o grande enganador ri triunfante ao se renderem eles a suas 
artes sob diferente forma.

Há muitos que se horrorizam ante o pensamento de consultar 
médiuns espíritas, mas são atraídos por formas mais suasórias de 
espiritismo. Outros são levados ao extravio pelos ensinamentos da ciência 
cristã, e pelo misticismo da teosofia e outras religiões orientais. PR 210.

4) Quem está por trás do hipnotismo, frenologia, psicologia, 
mesmerismo e filosofias de religiões orientais? Como estas teorias 
se apresentam? II Coríntios 11:14.

Nestes dias em que tantas vezes o ceticismo e a descrença se 
apresentam com roupagens científicas, precisamos guardar-nos de todo 
lado. Por esse meio nosso grande adversário está enganando a milhares, e 
levando-os cativo segundo a sua vontade. Tremenda é a vantagem que ele 
tira das ciências - ciências relativas à mente humana...

Essa penetração de satanás mediante as ciências é bem planejada. Por 
meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo, ele vem mais 
diretamente ao povo desta geração, e opera com aquele poder que lhe deve 
caracterizar os esforços, perto do encerramento do tempo da graça. A 
mente de milhares tem sido assim envenenada, e conduzida à descrença. 
II ME 351.

5) Como agem os falsos apóstolos na maioria das vezes? O que nos 
revela o profeta Isaías quanto aos que consultam os signos do Zodíaco? 
A menos que se arrependam, qual será o fim destes que consultam 
os astros? Isaías 47:13-14.

Uma forma de cura mental existe, entretanto, que é um dos mais 
eficazes meios para o mal. Mediante essa chamada ciência, a mente de uns 
é submetida ao domínio de uma outra, de modo que a individualidade do 
mais fraco imerge na outra. Pretende-se assim mudar o curso dos 
pensamentos, comunicar os impulsos promovedores da saúde, e habilitar 
o doente a resistir e vencer a moléstia. CSS 344-345.

Os apóstolos de quase todas as formas de espiritismo sustentam 
possuir poder para curar. Eles atribuem este poder à eletricidade, ao 
magnetismo, aos assim chamados “remédios de simpatia”, ou a forças 
latentes contidas na mente do homem. PR 211.

6) Como muitos caem na cilada do inimigo? Existe esperança para 
quem fez isso na ignorância? Zacarias 3:2.
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E não são poucos, mesmo neste século cristão, os que vão a esses 
curadores, em vez de confiar no poder do Deus Vivo e na habilidade de 
médicos bem qualificados. A mãe, vigiando junto ao leito de seu filhinho 
enfermo, exclama: “nada mais posso fazer. Não há médico que tenha 
poder para restaurar meu filho?” Falam-lhe das maravilhosas curas 
realizadas por algum curandeiro clarividente ou magnetizador, e ela lhe 
confia seu ente querido, colocando-o nas mãos de Satanás tão 
verdadeiramente como se ele estivesse ao seu lado. Em muitos casos a 
vida futura da criança é controlada por um poder satânico que parece 
impossível quebrar. PR 211.

Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de 
satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador 
com devoção profunda, intensa. GC 665.

7) Por que muitos caem no domínio satânico? Como está o mundo com 
essas ciências? I Timóteo 6:20-21.

A negligência da oração leva os homens a confiar em sua própria 
força, e abre a porta à tentação. Em muitos casos a imaginação é cativa por 
pesquisas científicas, e os homens se lisonjeiam mediante a consciência 
de suas próprias faculdades. As ciências que tratam da mente humana são 
muito exaltadas. Suas artes são aceitas como vindas do Céu, e ele recebe 
assim o culto que lhe agrada. O mundo, que se julga ser tão beneficiado 
pela frenologia e o magnetismo animal, nunca foi tão corrupto como 
agora. Por meio dessas ciências é destruída a virtude e são lançadas as 
bases do espiritismo. II ME 352.

8) O que fazer quando não há médico naturista à disposição? 
Como aconselha a mensageira do Senhor? Tiago 1:5.

Vossa pergunta é:... “Em casos urgentes devemos chamar um médico 
do mundo, por estarem os médicos do sanatório todos ocupados que não 
tem tempo para dedicar o trabalho fora?”... Se os médicos estão tão 
ocupados que não podem tratar os doentes de fora da instituição, não seria 
então mais prudente que todos se instruíssem quanto ao uso de remédios 
simples, em vez de aventurar-se a usar drogas às quais se dá um nome 
longo, para ocultar suas qualidades reais? Por que deveria qualquer um 
ignorar os remédios de Deus: fomentações com água quente e compressas 
frias e quentes? 
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É importante tornar-se familiarizado com o benefício da dieta em 
caso de doença. Todos devem compreender o que fazer por si mesmos. 
Podem recorrer a alguém que entenda do cuidado aos doentes, mas cada 
qual deve ter um conhecimento inteligente da casa em que vive. Todos 
devem compreender o que fazer em caso de doença. II ME 289-290.

9) Em quem devemos depositar toda a confiança - nos médicos ou 
em Deus, acima de tudo? Por que o rei Asa veio a falecer? 
II Crônicas 16:12-13.

Todos os que possuem inteligência comum devem compreender as 
necessidades de seu organismo. A filosofia da saúde deve ser um dos mais 
importantes estudos de nossos filhos. É importantíssimo que seja 
compreendido o organismo humano, e então os homens e mulheres 
inteligentes podem ser o seu próprio médico. Se o povo raciocinasse da 
causa para o efeito, e seguisse a luz que sobre eles incide, seguiriam um 
procedimento que lhes asseguraria a saúde, e seria muito menor a 
mortalidade. Mas o povo satisfaz-se com permanecer em inescusável 
ignorância, confiando aos médicos o corpo, em vez de assumirem eles 
mesmos uma responsabilidade especial quanto à questão. II ME 443.

10) Como procederá a criança que ainda não aprendeu a aplicar os 
tratamentos naturais? II Reis 5:3.

A conduta da menina cativa, a maneira como ela se comportou neste 
lar pagão, é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinamentos do 
lar. Não há mais alto encargo do que o cometido aos pais e mães no 
cuidado e educação de seus filhos. Os pais têm que tratar com os próprios 
fundamentos de hábitos e caráter. Por seu exemplo e ensino é o futuro de 
seus filhos em grande medida decidido.

Nós não sabemos em que setor nossos filhos poderão ser chamados a 
servir. Eles podem despender sua vida no círculo do lar; podem empenhar-
se nas ocupações comuns da vida, ou ir a terras pagãs como ensinadores 
do evangelho; mas todos são igualmente chamados como missionários 
para Deus, ministros de misericórdia para o mundo. PR 245.
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Lição 20                                                                                  

 Verso Áureo: E aproximando-se, ligou-lhe as feridas, lançando 
nelas azeite e vinho; e, pondo-o sobre o seu jumento, levou-o a uma 
estalagem e teve cuidado dele. Lucas 10:34.

1) Quem é nosso exemplo? Que método de trabalho empregava 
Jesus quanto aos doentes? Jó 23:11.

Nosso exemplo é Cristo, o grande Missionário-médico. DEle é dito: 
“E percorria Jesus toda Galiléia, ensinando nas sinagogas, e pregando o 
evangelho do reino, e curando todas enfermidades e moléstias entre o 
povo.” Mateus 4:23. Sarava os enfermos e pregava o evangelho. Em Sua 
obra, a cura e o ensino estavam intimamente unidos. Eles não devem ser 
separados hoje. CSS 395-396.

2) Com que somos comparados? De onde provém esta luz? Mateus 5:16.

Nossa luz deve brilhar em meio das trevas morais. Alguns dos que 
hoje estão em trevas, ao perceberem um reflexo da Luz do mundo, verão 
que para eles existe uma esperança de salvação. Vossa luz talvez seja 
pequena; lembrai, porém, que Deus é quem vo-la dá e vos considera 
responsáveis por faze-la brilhar. Poderá acontecer que alguém acenda na 
vossa a sua tocha, e a sua luz seja o meio de tirar das trevas outras pessoas. 
CSS 396.

3) Como essa luz deve ser distribuída? Eclesiastes 11:1-2.

Há por toda parte em nosso redor oportunidades para prestarmos 
serviços. Devemos chegar a conhecer os vizinhos, e esforçar-nos para 
atraí-los para Cristo. Ao assim procedermos teremos a sua aprovação e 
colaboração.
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A miúdo os moradores duma cidade onde Cristo havia trabalhado 
manifestavam o desejo de vê-Lo residir em seu meio e prosseguir 
trabalhando entre eles. Ele lhes dizia, porém, que Seu dever era ir a outras 
cidades que não haviam ouvido as verdades que Ele tinha para apresentar. 
Depois de haver comunicado a verdade aos habitantes de uma localidade, 
incumbia-os de prosseguir naquilo que Ele lhes comunicara, e ia a outro 
lugar. Seus métodos de trabalho devem ser seguidos hoje em dia por 
aqueles a quem Ele confiou a Sua obra. Devemos ir de um lugar a outro, 
proclamando a mensagem. Logo que a mensagem seja proclamada num 
lugar, devemos ir advertir a outros. CSS 396.

4) Se temos um dever individual de cuidar de alguém, podemos passar 
esta responsabilidade a outros? O que todo missionário deve sentir? 
Ao cuidar de doentes, como deve imperar a “lei do silêncio”? 
Ezequiel 33:7-9.

Todo obreiro evangelista deve sentir ser parte do trabalho que lhe é 
designado ensinar os princípios do viver sadio. Há grande necessidade 
desse trabalho, e o mundo acha-se aberto para ele.

Cristo confia a Seus seguidores uma obra individual — obra que não 
pode ser feita por procuração. O cuidado dos doentes e necessitados, a 
proclamação do evangelho aos perdidos, não deve ser feita por comissões 
ou organizações de caridade. Responsabilidade individual, individuais 
esforços, sacrifícios pessoais são os reclamos do evangelho. CSS 390.

Ignorância, esquecimento e descuido tem causado a morte de muitos 
que poderiam ter vivido, se tivessem recebido cuidado adequado, de 
serventes judiciosos e atentos. As portas devem ser abertas e fechadas 
com grande cuidado, e os serventes devem ser dominados, calmos, sem 
ter pressa. II ME 459-460.

5) Como procedeu o samaritano ao ver o necessitado? O que significa 
passar de largo? Lucas 10:33-35.

Quem é meu próximo? Esta é a pergunta que todas igrejas precisam 
compreender. Tivessem o sacerdote e o levita lido com entendimento o 
código hebreu, a sua maneira de tratar o homem ferido teria sido 
absolutamente diferente.  BS 48.

6) Que benefícios recebemos ao cuidar de alguém? Isaías 58:7-9.
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 “Saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar”, é a ordem de 
Cristo, “para que Minha casa se encha”. Lucas 14:23. Ele leva os homens 
em contato com aqueles a quem pode beneficiar. “Recolhas em casa os 
pobres desterrados”, diz Ele.
 “E vendo o nu, o cubras.” Isaías 58:7. “Porão as mãos sobre os 
enfermos, e os curarão.” Marcos 16:18. Por meio de contato direto, 
através do ministério pessoal, devem as bênçãos do evangelho 
ser comunicadas.

Os que aceitam a obra que lhes é indicada, não só beneficiarão a 
outros, mas eles próprios serão beneficiados. A consciência do dever bem 
executado terá uma influência reflexa sobre sua própria alma. O 
desanimado esquecerá o seu abatimento, o fraco se tornará forte, 
inteligente o ignorante, e todos encontrarão um infalível ajudador 
nAquele que os chamou. CSS 390-391.

7) Onde o evangelho pode ser aceito, mais facilmente? Salmos 103:2-4.

 No leito de enfermidade Cristo é com frequência aceito e confessado; 
e isto será mais amiudadamente feito no futuro do que tem sido 
no passado, pois o Senhor fará uma obra apressada em nosso mundo. 
CSS 335.

8) Que espécie de beneficio deve receber o doente, em primeiro lugar? 
Lucas 10:9.

Como deverá ser feito a obra do Senhor? Como podemos ter acesso às 
almas que se acham mergulhadas nas trevas da meia-noite? O preconceito 
deve ser enfrentado; é difícil tratar com a religião corrupta. Os melhores 
meios e maneiras de trabalho devem ser considerados com oração. Há um 
meio segundo o qual, muitas portas poderão ser abertas ao missionário. 
Torne-se ele hábil em cuidar dos enfermos, como enfermeiro ou aprenda a 
tratar as doenças, como médico; e, se estiver imbuído do espírito de 
Cristo, que campo de utilidade se abrirá perante ele!

Cristo foi o Salvador do mundo. Enquanto na Terra, os doentes aflitos 
foram objetos de Sua especial compaixão. Ao enviar Ele os Seus 
discípulos, comissionou-os a curar os doentes, bem como a pregar o 
evangelho. Ao enviar os setenta, ordenou-lhes que curassem os doentes, e 
em seguida pregassem que o reino de Deus havia chegado a eles. Devia-se 
primeiro cuidar de sua saúde física, a fim de que o caminho pudesse ser 
aberto e a verdade lhes alcançasse a mente. CSS 33-34.
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9) Quando a doença é contagiosa, que tipo de preocupação é 

necessária, além de outras?

Em não poucos casos as atendentes são ignorantes das necessidades 

do organismo, e da relação que o respirar ar puro mantém para com a 

saúde, e da influência destruidora sobre a vida, da inalação do ar impuro, 

do quarto de um paciente. Em casos tais a vida do doente é posta em 

perigo, e as próprias atendentes estarão sujeitas a contrair a enfermidade, 

perderem a saúde, e talvez a vida. O quarto dos doentes deve ter, se 

possível uma corrente de ar a passar-lhe pelo interior, dia e noite. A 

corrente não deve vir diretamente sobre o enfermo. CSS 56.

10) Qual a recomendação que temos quando alguém está para morrer? 

João 11:25.

Que ninguém seja lançado na eternidade sem uma palavra de 

advertência ou aviso. Não podeis negligenciar isso e ser despenseiros 

fiéis. Deus requer que sejais verdadeiros para com Ele onde quer que 

estejais. Há uma grande obra para ser feita. Lançai mãos dela, e fazei-a 

inteligentemente. Deus auxiliará a todos quantos fazem isto. MS 38.

Surja o que surgir, nunca vos desanimeis. O Senhor nos ama, e 

cumprirá a Sua palavra. Procurai estimular nos doentes a confiança em 

Deus. Recomendai-lhes estarem de bom ânimo. Falai de esperança 

mesmo até o fim. Caso hajam de morrer, que morram louvando ao Senhor. 

II ME 85.
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Lição 21                                                                                  

 Verso Áureo: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o 

levantará; e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 

Tiago 5:15.

1) O que nos recomenda a Bíblia quando alguém está no leito de 
enfermidade? Devemos chamar os presbíteros por pequeno problema? 
Tiago 5:14.

Entendo que o texto de Tiago deva ser posto em prática quando a 
pessoa está enferma em seu leito e ele chama os anciões da igreja, eles 
seguem as indicações de Tiago, ungindo o doente com óleo em nome do 
Senhor, orando sobre ele a oração da fé. Lemos: “E a oração da fé salvará o 
enfermo, e o Senhor o levantará; e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 
perdoados”. Não deve ser dever nosso chamar os anciãos da igreja para 
cada pequeno achaque que tenhamos, pois isso seria impor-lhes uma 
tarefa. Fizessem todos isso e seu tempo estaria inteiramente tomado, e eles 
não poderiam fazer mais nada; o Senhor nos dá, todavia, o privilégio de 
buscá-Lo individualmente em fervorosa oração, ou abrir diante dele a 
nossa alma, nada ocultando dAquele que nos convidou: “Vinde a mim 
todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.” 
MS 17.

2) Que ainda ordena a Bíblia quanto àquele que pede oração? 
Por que o pecado particular deve ser confessado a Cristo? Tiago 5:16.

Deve-se tornar claro aos que desejam orações por seu 
restabelecimento, que a violação da lei de Deus, quer natural quer 
espiritual, é pecado, e que a fim de receber Suas bênçãos, ele deve ser 
confessado e abandonado.
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A escritura nos ordena: “Confessai as vossas culpas uns aos outros, e 
orai uns pelos outros para que sareis”. Ao que solicita orações, sejam 
apresentados pensamentos como este: “Nós não podemos ler o coração, 
nem conhecer os segredos de vossa vida. Estes são conhecidos 
unicamente por vós mesmos e por Deus. Se vos arrependeis de vossos 
pecados, é vosso dever fazer confissão deles”. O pecado de natureza 
particular deve ser confessado a Cristo, o único mediador entre Deus e o 
homem. Pois “se alguém pecar temos um Advogado para com o Pai, Jesus 
Cristo o Justo.” Todo pecado é uma ofensa a Deus, e lhe deve ser 
confessado por intermédio de Cristo. Todo pecado público, deve ser do 
mesmo modo publicamente confessado. A ofensa feita a um semelhante, 
deve ser ajustada com a pessoa ofendida. CBV 228-229.

3) Quando oramos por um doente, o que deve acompanhar a oração? 
II Reis 5:8; Tiago 5:15.

Foi-me mostrado que em casos de enfermidade, em que não houver 
impedimento algum para que sejam feitas orações em favor do doente, o 
caso deveria ser confiado ao Senhor com calma e fé, e não com 
tempestade de excitamento. Só Ele é quem conhece a vida passada do 
indivíduo, e sabe também o que será o seu futuro. Conhece o coração de 
todos os homens, sabe se o doente, depois de restabelecido, glorificará 
Seu nome ou se, pelo seu desvio e apostasia, virá a desonrar a Deus. Tudo 
o que nos compete fazer é pedir-lhe que restabeleça o doente de 
conformidade com Sua vontade, e crer que Ele tomará em consideração as 
razões apresentadas e as orações que a favor do enfermo foram feitas. Se o 
Senhor ver que o restabelecimento do doente é para Sua glória, atenderá as 
nossas orações. Insistir, porém, na cura, sem conformar-se com Sua 
vontade, é um erro. CSS 377.

4) Qual deve ser nossa disposição ao orarmos? Mateus 6:10.

Com relação à oração pelos doentes, são externadas muitas ideias 
próprias para confundir. Diz um: “Aquele por quem se orou deve andar 
pela fé dando glória a Deus, e não fazendo uso de remédio algum. Caso ele 
esteja em uma instituição médica, deve deixá-la imediatamente.
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Sei que essas ideias são errôneas e que no caso de serem aceitas 
induziriam a muitos males.

Por outro lado, não desejo dizer coisa alguma que seja interpretada 
como falta de fé na eficácia da oração.

O caminho da fé jaz ao lado da presunção. Satanás está sempre 
buscando nos conduzir a falsos trilhos. Vê que uma má compreensão do 
que constitue a fé confundirá e decepcionará. Agrada-se quando pode 
persuadir homens e mulheres a raciocinar partindo de falsas premissas.

Eu só posso orar pelo doente de uma maneira — “Senhor, se 
for segundo a Sua vontade, para a glória Tua, e o bem do doente, digna-te 
de curar o sofredor, nós te rogamos. Não seja segundo a nossa vontade, 
mas a Tua.” II ME 345-346.

5) Caso o doente venha a falecer, significa que Deus não atendeu 
a oração? Jó 19:25-27.

Nem todos compreendem esses princípios. Muitos dos que buscam as 
restauradoras mercês do Senhor, pensam que devem ter uma resposta às 
suas orações, ou senão sua fé é falha. Por esta razão os que estão 
enfraquecidos pela moléstia precisam ser sabiamente aconselhados, para 
que procedam prudentemente. Eles não devem desatender ao Seu dever 
para com os amigos que lhes sobreviverem, nem negligenciar o emprego 
dos agentes naturais.

Há muitas vezes perigo de erro nisto. Crendo que hão de ser curados 
em resposta à oração, alguns temem fazer qualquer coisa que pudesse 
indicar falta de fé. Mas deve não deve negligenciar o por em ordem os seus 
negócios como desejariam se esperassem ser tirados pela morte. Nem 
também temer proferir palavras de animação ou de conselho que 
estimariam dirigir aos seus amados na hora da partida. CBV 231.

6) Por que Deus não atende todas as orações de cura? Qual é o motivo? 
Provérbios 29:1.

Reconquistassem a bênção da saúde e muitos deles seguiriam a 
mesma conduta de desatenta transgressão às leis da natureza, a menos que 
sejam iluminados e completamente transformados.
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O pecado levou muitos deles ao ponto em que estão — a um estado de 
enfraquecimento da mente e debilidade do corpo.

Deve ser feita oração ao Deus dos Céus para que sua cura venha a eles 
naquele momento e local, sem o estabelecimento de quaisquer condições? 
Respondo: Não, taxativamente, não. Que, então se deve fazer? Apresentar 
seus casos Àquele que conhece cada indivíduo pelo nome. 

Apresentai estas considerações às pessoas que vem pedir as vossas 
orações: Somos humanos; não podemos ler-vos o coração ou conhecer os 
segredos de vossa vida. Estes são conhecidos apenas por vós mesmos e 
por Deus. Se agora vos arrependeis do vosso pecado, se qualquer de vós 
puder ver que em certo sentido tem andado contrariamente à luz que Deus 
vos deu, mas por hábitos errôneos tem degenerado o corpo que é 
propriedade de Cristo, confesse estas coisas a Deus. CSS 373-374.

7) O que é a morte para o justo? I Tessalonicenses 4:13.

Sabemos de ocasiões em que o Senhor pôs no coração de seu povo um 
caso da humanidade enferma e pôs dentro deles um anseio da alma, e eles 
oraram mui fervorosamente pelo restabelecimento e julgaram ter direito a 
reclamar a promessa, e, no entanto o doente morreu. O Senhor, que vê o 
fim desde o princípio, compreendeu que, usasse Ele o Seu poder para 
curar, a vontade divina seria mal compreendida. 

Por vezes a restauração não seria o melhor, quer para os amigos quer 
para a igreja, mas traria em resultado um impetuoso entusiasmo e 
fanatismo, levando alguns a conclusão de que o impulso é o fundamento 
de nossa fé. O único modo seguro é seguir a palavra escrita. Depois de 
haverdes feito tudo que puderdes pelo doente, ponde o caso nas mãos do 
Senhor. Pode ser que a morte seja para glória Sua. O Senhor permite 
que morram alguns que arrastaram por meses e anos uma existência 
de enfermidade. Ele vê por bem dar o descanso a Seus aflitos. 
II ME 347-348.

8) De que maneira se apresentam a maioria dos milagres divinos? 
Por que os milagres não são todos com manifestações maravilhosas? 
Isaías 38:21.
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 Os milagres de Deus nem sempre apresentam aspecto exterior de 

milagres. São muitas vezes operadas de maneira que parece o curso 

natural dos acontecimentos. Quando oramos pelos doentes, trabalhamos 

também por eles. Respondemos a nossas próprias orações empregando os 

remédios ao nosso alcance. Água sabiamente aplicada, é mui poderoso 

remédio. Ao ser inteligentemente usada, vêem-se resultados favoráveis. 

Deu-nos Deus inteligência e deseja que aproveitemos ao máximo suas 

bênçãos promovedoras da saúde. Pedimos que Deus dê pão aos famintos; 

devemos ser então Sua mão ajudadora no aliviar a fome. Devemos 

empregar toda a bênção que Deus colocou ao nosso alcance para 

livramento dos que se encontram em perigo. 

Os meios naturais, usados em harmonia com a vontade de Deus, 

produzem resultados sobrenaturais. Pedimos um milagre, e o Senhor 

dirige a mente a um remédio simples. Pedimos que Ele nos guarde da 

peste que anda na escuridão, que espreita com grande poder pelo mundo; 

cumpre-nos então cooperar com Deus, observando as leis da saúde 

e da vida. II ME 346.

9) É falta de fé o doente usar os remédios da natureza? João 9:6-7.

Os que buscam a cura pela oração, não devem negligenciar o 

emprego de remédios ao seu alcance. Não é uma negação da fé usar os 

remédios que Deus proveu para aliviar a dor e ajudar a natureza em sua 

obra de restauração. Não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus, e 

colocar-se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. Deus 

pôs em nosso poder o obter conhecimento das leis da vida. Este 

conhecimento foi colocado ao nosso alcance para ser empregado. 

Devemos usar toda facilidade para restauração da saúde. Aproveitando de 

todas as vantagens possíveis, agindo em harmonia com as leis naturais. 

Tendo orado pelo restabelecimento do doente, podemos trabalhar com 

muito maior energia ainda, agradecendo a Deus o termos o privilégio de 

cooperar com ele, e pedindo-lhe a bênção sobre os meios por Ele próprio 

fornecidos. CBV 231-232.
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10) Por que fracassa a fé de muitos? O que eles esperam? João 4:48.

Todos nós desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações, 
e somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é retardada ou 
vem por uma maneira que não esperávamos. Mas Deus é demasiado sábio 
e bom para atender nossas petições sempre justamente ao tempo e pela 
maneira que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar 
sempre os nossos desejos. E como podemos confiar em Sua sabedoria e 
Seu amor, não devemos pedir que nos conceda a nossa vontade, mas 
buscar identificar-nos com Seu desígnio, e cumpri-lo. Nossos desejos e 
interesses devem-se fundir com Sua vontade. Estas experiências que 
provem a fé são para nosso bem. Por elas se manifesta se nossa fé é 
verdadeira e sincera, repousando unicamente na palavra de Deus, ou se 
depende de circunstâncias, sendo incerta e instável. A fé é revigorada pelo 
exercício. Devemos permitir que a paciência tenha a sua obra perfeita, 
lembrando-nos de que há preciosas promessas nas Escrituras para aqueles 
que esperam no Senhor. CBV 230-231.

11) Quando o doente recupera a saúde, o que deve ele ter sempre 
em mente? João 5:14-15.

Ao termos orado pela restauração de um enfermo, seja qual for o 
desenlace do caso, não percamos a fé em Deus. Se formos chamados a 
sofrer a perda, aceitemos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão 
de um Pai que no-lo chega aos lábios. Más, sendo a saúde restituída, não se 
deveria esquecer que o objeto da misericordiosa cura se acha sob 
renovada obrigação para com o Criador. Quando os dez leprosos foram 
purificados, apenas um voltou em busca de Jesus para dar-Lhe glória. Que 
nenhum de nós seja como os inconsiderados nove, cujo coração ficou 
insensível diante da misericórdia de Deus. “Toda boa dádiva e todo dom 
perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança 
nem sombra de variação”. CBV 233.
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Lição 22                                                                                  

 Verso Áureo: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito 

abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22.

1) Qual a relação existente entre a mente e a saúde física? 

Provérbios 15:13.

Todos os que professam ser seguidores de Jesus sentirão que pesam 

sobre eles o dever de manter os seus corpos no melhor estado de saúde, 

para que suas mentes possam ser claras na compreensão das coisas 

celestiais. A mente precisa ser controlada; pois exerce ela uma 

poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação muitas vezes se 

extravia e, quando com ela se condescendem, traz graves tipos de 

moléstias sobre o aflito. Muitos morrem de enfermidades que são em sua 

maioria imaginárias. CSS 95.

2) Por que muitos não tem capacidade suficiente para entender 

a verdade? Como se torna o cérebro destes? Provérbios 23:20-21.

Temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que 

é o espírito de profecia. Preciosas gemas devem ser encontradas na 

palavra de Deus. Os que examinam esta palavra, devem conservar clara a 

mente. Nunca devem condescender com o apetite pervertido no comer e 

no beber. Se o fizerem, o cérebro ficará confuso; serão incapazes de 

suportar a tensão de cavar fundo para descobrir a significação das coisas 

que se relacionam com as cenas finais da história terrestre. TM 114.

3) Qual é o melhor e principal remédio para os doentes, além dos 

tratamentos naturais? Provérbios 17:22.
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 A consciência de fazer o que é reto é o melhor remédio para o 
corpo e a alma enfermos. A bênção especial de Deus que repousa sobre o 
recebedor é a saúde e o vigor. Aquele cuja mente está calma e satisfeita em 
Deus encontra-se no caminho certo para a saúde. Ter a consciência de que 
os olhos do Senhor estão sobre nós, e de que os Seus ouvidos estão atentos 
às nossas orações, é realmente uma satisfação. Saber que temos um amigo 
que jamais falha e a quem podemos confiar todos os segredos da alma, é 
uma felicidade que as palavras jamais poderão expressar. CSS 628.

No tratamento do enfermo não se deveria esquecer o efeito da 
influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um 
dos mais eficazes meios de combater a moléstia. CSS 344.

4) Como é a vida de uma pessoa com a mente anuviada pela doença? 
A que extremos este se encontrará? Eclesiastes 7:6.

Aqueles cujas faculdades morais estão anuviadas pela doença não 
são os que representam corretamente a vida cristã ou as belezas da 
santidade. Eles estão muitas vezes no fogo do fanatismo, na água da fria 
indiferença ou na escuridão da apatia.

Aqueles que não consideram ser dever religioso educar a mente a 
demorar-se em assuntos cativantes, de ordinário serão encontrados em um 
dos dois extremos: estarão jubilosos em virtude de um círculo de prazeres 
excitantes, condescendendo em conversação frívola, rindo e gracejando, 
ou estarão deprimidos, tendo grandes aflições e conflitos mentais, que 
eles acham que poucos já experimentaram ou podem entender. Essas 
pessoas podem professar o cristianismo, mas enganam sua própria alma. 
CSS 628-629.

5) Por que, geralmente, se fica desanimado? Provérbios 19:15.

As sensações de desânimo são em geral o resultado de muito ócio. As 
mãos e a mente devem ocupar-se com trabalho útil, que suavizam os 
fardos dos outros; e os que assim estão empenhados se beneficiarão a si 
mesmos também. A ociosidade dá tempo para se ruminarem tristezas 
imaginárias; e frequentemente os que não possuem provas e sofrimentos 
reais, tomam-na emprestado do futuro. CSS 629.

6) O que acontece quando a mente se volta, apenas para o eu? 
Qual é a causa?
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 Quando alguém vos pergunta como vos sentis, não pensais em 
qualquer coisa triste para contar a fim de atrair simpatia. CBV 253.

Há muitos enganos levados avante sob a capa da religião. A paixão 
controla a mente de muitos que se tornaram depravados no pensamento e 
no sentimento em consequência da “soberba, fartura de pão, e abundância 
de ociosidade”. Ezequiel 16:49. Estas enganadas almas se jactam de ser 
dispostas espiritualmente e excepcionalmente consagradas, quando sua 
experiência religiosa consiste em um sentimentalismo doentio em lugar 
de pureza, verdadeira bondade e humilhação do eu. A mente deve ser 
desviada do eu; suas energias devem ser empregadas em planejar meios 
para tornar outros mais felizes e melhores. CSS 629.

Não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real 
ou suposto que nos tenha sido feito. O inimigo que mais carecemos temer 
é o próprio eu. CBV 485.

Ao pegardes na mão de um amigo, esteja em vossos lábios e coração 
um louvor a Deus. Isso há de atrair seus pensamentos para Jesus. [...] 
Tomai como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. 
CC 119.

7) Que espécie de sentimentos são prejudiciais ao corpo? 
Provérbios 14:30.

Satanás é o causador da doença; e o médico está batalhando contra 
sua obra e poder. A enfermidade da mente reina por toda parte. Nove 
décimos das enfermidades sofridas pelo homem tem aí seu fundamento. 
Talvez algum vivo distúrbio doméstico esteja, como gangrena roendo até 
à própria alma, enfraquecendo as forças vitais. O remorso pelo pecado 
mina por vezes a constituição, e desequilibra a mente. Há também, 
doutrinas errôneas, como a de um inferno eternamente a arder e o 
tormento perpétuo dos ímpios, as quais por darem uma visão exagerada e 
torcida do caráter de Deus, tem produzido os mesmos resultados sobre 
espíritos sensíveis. CSS 324.

O que traz a doença ao corpo e à mente a quase todos são os 
sentimentos de descontentamento, e as murmurações de quem está mal 
satisfeito. Não tem a Deus, não tem aquela esperança que penetra para 
além do véu, que é como a âncora da alma segura e firme. CSS 631-632.
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8) O que é mais importante para promover saúde? Que dever é essencial 
ao cristão? Provérbios 15:15.

Coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma, do 
que um espírito de gratidão e louvor. É um positivo dever resistir à 
melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento - dever tão 
grande como é orar. Se nos destinamos ao Céu, como poderemos ir qual 
bando de lamentadores, gemendo e queixando-nos por todo o caminho da 
casa de nosso Pai? CBV 251.

O amor difundido por Cristo por todo o ser, é um poder vitalizante. 
Todo órgão vital - o cérebro, o coração, os nervos - esse amor toca, 
transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser 
para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e o cuidado 
que consomem as forças vitais. CBV 115.

9) Por que a própria comida sadia pode fazer mal para alguns?

Alguns andam continuamente ansiosos de que seu alimento, embora 
simples e são, lhes possa fazer mal. Seja-me permitido dizer a estes: Não 
penseis que vossa comida vos vai fazer mal; não penseis absolutamente 
nela. Comei segundo vosso melhor discernimento; e havendo pedido ao 
Senhor que vos abençoe o alimento para revigorar o corpo, crede que ele 
escuta a oração, e ficai descansados. CBV 321.

10) Como agir na hora da doença, da prova e da dor? Como devem ser 
nossas palavras? I Pedro 5:7; Hebreus 13:5-6.

Frequentemente vosso espírito se poderá nublar por causa do 
sofrimento. Não busqueis pensar então. Sabeis que Jesus vos ama. Ele 
compreende vossa fraqueza. Podeis fazer Sua vontade com o simples 
repousar em Seus braços. 

É uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam 
animados e fortalecidos ao lhes darmos expressão. Ao passo que as 
palavras exprimem pensamentos, é também verdade que estes seguem 
aqueles. Se exprimíssemos mais a nossa fé, mais nos regozijássemos nas 
bênçãos que sabemos possuir — a grande misericórdia e o amor de Deus 
— teríamos mais fé e maior alegria. CBV 251-253.

Somos inclinados a procurar junto de nossos semelhantes simpatia e 
ânimo, em vez de os procurar em Jesus. CBV 486.
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11) Que elemento é importante para abrandar os corações? 
Que espécie de músicas não são próprias para esse fim? I Samuel 16:23.

Quantas vezes à alma oprimida duramente e pronta a desesperar, vem 
à memória algumas palavras de Deus - as de um estribilho, há muito 
esquecido, de um hino da infância - e as tentações perdem o seu poder, a 
vida assume nova significação e novo propósito, e o ânimo e alegria se 
comunicam a outras almas. Ed. 167.

As mães devem educar os bebês que tem ao colo de acordo com 
princípios e hábitos corretos. Não devem permitir que batam com a 
cabeça no chão. Eduquem-nos as mães na infância. Comecem com os 
cânticos de Belém. Essas suaves melodias terão uma influência 
tranquilizadora. Cantai-lhes em voz baixa estas toadas quanto a Cristo e 
Seu amor. OC 93.

Canções frívolas e peças de música popular do dia parecem 
congeniais a seus gostos. [...] A música, quando não abusiva, é uma grande 
bênção; mas quando usada erroneamente, é uma terrível maldição. Ela 
excita, mas não comunica a força e a coragem que o cristão só pode 
encontrar no trono da graça. LA 408.
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Lição 23                                                                                  

 Verso Áureo: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus; 
não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu 
servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está 
dentro das tuas portas. Êxodo 20:10.

1) Qual deve ser o viver do verdadeiro cristão? Salmos 97:11-12.

Diz o sábio: “Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade”. 
Mas não julgueis por um momento sequer, que a religião vos tornará 
tristes e sombrios, e vedar-vos-á o caminho para o êxito. A religião de 
Cristo não apaga nem mesmo enfraquece uma única faculdade. De 
maneira alguma vos incapacita para o gozo de qualquer verdadeira 
felicidade; não se destina a diminuir vosso interesse na vida, ou a tornar-
vos indiferentes aos reclamos de amigos e da sociedade. Não reveste a 
vida de saco; não se expressa em profundos suspiros e gemidos. Não, não; 
os que em todas as coisas consideram a Deus o primeiro, o último e o 
melhor, são as pessoas mais felizes do mundo. Os sorrisos e o brilho do sol 
não lhes desaparecem do semblante. A religião não torna quem a pratica 
grosseiro nem áspero, desasseado ou descortês; ao contrário eleva-o e 
enobrece-o, reina-lhe o gosto, santifica lhe o juízo, e habilita-o para a 
sociedade dos anjos celestiais e para o lar que Jesus foi preparar. Nunca 
percamos de vista que Jesus é a fonte de alegria. FEC 83-84.

2) Que diferença existe entre recreação e diversão? I Coríntios 13:11.

Há diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na 
verdadeira acepção do termo - recriação - tende a fortalecer e construir. 
Afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona 
descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo 
vigor ao sério trabalho da vida. O divertimento, por outro lado, é 
procurado com o fim de proporcionar prazer, e é muitas vezes ao excesso; 
absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil, e desta 
maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Ed. 207.
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3) Como devemos educar nossa mente? Por que o cérebro deve receber 
cuidado especial? Eclesiastes 7:11-12.

Prosseguindo uma única série de pensamentos, com frequência se 
torna o espírito propenso apenas para um lado. Cada faculdade, porém, 
pode ser exercida com segurança, se as capacidades mentais e físicas 
forem aplicadas igualmente, e o assunto dos pensamentos for variado.

A inação diminui não somente a força mental, mas também a moral. 
Os nervos do cérebro, que se ligam com o organismo todo, são o 
intermédio pelo qual o Céu se comunica com o homem e afeta a sua vida 
íntima. O que quer que estorve a circulação da corrente elétrica no sistema 
nervoso, debilitando assim as forças vitais e diminuindo a suscetibilidade 
mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Ed. 209.

4) Como alguns se tornam doentes? Que espécie de ambiente é próprio 
aos que estão esgotados? Marcos 6:31-32.

Alguns se tornam doentes por excesso de trabalho. Para estes, o 
descanso, a libertação do cuidado, e um regime reduzido, são essenciais à 
restauração da saúde. Para os que estão cerebralmente fatigados e 
nervosos devido a trabalho contínuo e restrita limitação de ambiente, uma 
visita ao campo, onde podem viver uma vida simples, livre, descuidado, 
pondo-se em íntimo contato com as coisas da natureza, será muito salutar. 
Vagar pelos campos e matas, apanhando flores, escutando os cânticos dos 
pássaros, fará por seu restabelecimento incomparavelmente mais que 
qualquer outro meio. CBV 235-236.

5) O que deve ser feito por aqueles que tem um viver cheio de cuidados 
e responsabilidades? Mateus 9:37-38.

Precisamos compreender melhor o sentido destas palavras: “Desejo 
muito a sua sombra, e debaixo dela me assento”. Cantares 2:3. Elas não 
nos fazem evocar a lembrança duma pessoa febril, mais dum repouso 
sossegado. Muitos cristãos há que andam ansiosos e abatidos, muitos 
andam tão cheios de atividades que não podem achar tempo algum para 
repousar nas promessas de Deus, que procedem como se não pudessem 
gozar paz e tranquilidade. A todos esses, Cristo dirige o convite: “Vinde a 
Mim,... e Eu vos aliviarei”. Mateus 11:28.
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Desviemo-nos das estradas quentes e poeirentas da vida, para 
repousar á sombra do amor de Cristo. Ali nos fortaleceremos para a luta. 
Ali aprenderemos a diminuir nossas lutas e preocupações e a falar e cantar 
para louvor de Deus. Aprendam de Cristo uma lição de confiante calma, 
os cansados e oprimidos. Se querem gozar a paz e descanso, devem eles 
sentar-se à Sua sombra. CSS 251-252.

6) Embora o Salvador trabalhasse arduamente, tirava Ele algum tempo 
para repouso? Marcos 1:35.

Quando Jesus disse aos discípulos que a seara era grande, e poucos os 
obreiros, não insistiu quanto à necessidade de incessante lida, mas disse-
lhes: “Rogai, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a Sua 
seara”. A Seus esgotados obreiros de hoje da mesma maneira que aos 
primeiros discípulos, dirige ele estas palavras de compaixão: “Vinde vós 
aqui à parte,... e repousai um pouco”.

Todos quantos se acham sob as instruções de Deus, precisam da hora 
tranquila para comunhão com o próprio coração, com a natureza e com 
Deus. CBV 58.

7) Onde passava Ele as horas de recreação? Lucas 5:16; 6:12.

A vida do Salvador na Terra foi de comunhão com a Natureza e com 
Deus. Nessa comunhão revelou-nos Ele o segredo de uma vida de poder. 
Trabalhando no banco de carpinteiro, desempenhando-Se das 
responsabilidades da vida doméstica, aprendendo as lições da obediência 
e da labuta, encontrava recreação entre as cenas da natureza, colhendo 
conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa 
Natureza. Estudava a Palavra de Deus, e as horas de maior felicidade para 
ele eram aquelas em que Se podia afastar do cenário de Seus labores e ir 
para o campo a meditar nos quietos vales, a entreter comunhão com Deus 
na encosta da montanha, ou entre as árvores da floresta. O alvorecer 
encontrava-O muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, 
examinando as Escrituras, ou em oração. Com cânticos saudava a luz 
matinal. Com hinos de gratidão alegrava Suas horas de labor, e levava a 
alegria celeste ao cansado e ao abatido. CSS 162.

8) O que fazer nos feriados os que ainda vivem na cidade? Salmos 23:2.
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 Vi que não se devem passar os nossos feriados a exemplo do 
mundo, mas não devemos passá-los por alto, pois isso traria 
descontentamento aos nosso filhos. Nestes dias em que há perigo de se 
exporem às más influências e corrompidos pelos prazeres e excitações do 
mundo, estudem os pais o meio de proporcionar-lhes alguma coisa que 
substitua entretenimentos mais perigosos. Dai a entender a vossos filhos 
que tendes em vista seu bem-estar e felicidade. 

Unam-se várias famílias que residem numa cidade ou vila, e deixem 
as ocupações que as cansaram física e mentalmente, e façam uma 
excursão ao campo, às margens de um belo lago, ou a um bonito bosque, 
onde seja lindo o cenário da Natureza. Devem prover-se de alimento 
simples e higiênico, das melhores frutas e cereais, pondo a mesa à sombra 
de alguma árvore ou sob a abóbada celeste. A viagem, o exercício e o 
panorama despertarão o apetite e poderão gozar de uma refeição que 
causaria inveja aos próprios reis. CSS 195-196.

9) Como devem sentir-se nestes dias, os pais e filhos? Lucas 12:15 (p.p.).

Nessas ocasiões, pais e filhos devem sentir-se livres dos cuidados, do 
trabalho e de toda preocupação. Os pais devem sentir-se pequenos com 
seus filhos, tornando-lhes tudo tão agradável quanto possível. Seja o dia 
todo um contínuo recreio. 

O exercício ao ar livre, para aqueles cujo trabalho é dentro de casa e 
sedentário, lhes beneficiará a saúde. Todos os que podem devem sentir-se 
no dever de seguir este procedimento. Nada se perderá; mas ganhar-se-á 
muito. Tornarão às suas ocupações com nova vida e novo ânimo para 
empreender de novo sua tarefa com mais zelo, e estarão melhores 
preparados para resistir à enfermidade. CSS 196.

10) Qual deve ser o objetivo da recreação? Isaías 40:31.

Devemos buscar o elevado e belo. Devemos encaminhar o espírito 
em sentido diverso daquilo que é superficial e sem importância, que não 
tem solidez. Nosso desejo é tirar novas forças de tudo em que nos 
empenhamos. De todas essas reuniões para fins de recreação, de todas 
essas aprazíveis associações, precisamos colher novas energias para 
tornar-nos homens e mulheres melhores. De toda fonte possível, devemos 
obter novo ânimo, nova resistência, novo poder a fim de ser-nos possível 
elevar nossa vida à pureza e santidade, e não descermos ao baixo nível 
deste mundo. I TSM 283-284. [2 TI 587].
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11) Por que muitos ficam até tarde na cama? Qual a desculpa 
apresentada?

Quão predominante é o hábito de transformar o dia em noite e a noite 
em dia! Muitos jovens dormem profundamente de manhã, quando deviam 
estar de pé com os primeiros pássaros que cantam e estar em movimento 
quando toda a natureza está desperta. 

Alguns jovens são muito contrários à ordem e disciplina. Não 
respeitam as regras do lar, não se levantando à hora regular. Ficam na 
cama algumas horas do dia, quando todos deviam estar em atividade. 
Ficam acordados até altas horas da noite, dependendo da luz artificial para 
substituir a luz que a natureza proveu nas horas propícias. Assim fazendo 
não somente desperdiçam preciosas oportunidades, mas causam despesas 
extras. Mas em quase todos os casos é dada a desculpa: “Não posso 
terminar meu trabalho; tenho algo a fazer; não me posso deitar cedo”. Os 
preciosos hábitos de ordem são quebrados, e os momentos assim gastos 
ociosamente na primeira parte da manhã descontrolam as coisa durante 
todo o dia.

Nosso Deus é um Deus de ordem e quer que Seus filhos desejem 
pôr-se em ordem e sob sua disciplina. Não seria melhor, portanto, romper 
esse hábito de transformar a noite em dia, e as frescas horas da manhã 
em noite? OC 111-112.
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Lição 24                                                                                  

 Verso Áureo: Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo 
correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 
João 20:4.

1) Por que é necessário o exercício? Provérbios 12:24.

A inatividade é prolífera causa de moléstias. O exercício aviva e 
equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não circula 
livremente, e não ocorrem as mudanças que nele se operam, e são tão 
necessárias à vida e à saúde. Também a pele se torna inativa. As impurezas 
não são eliminadas, como seriam se a circulação houvesse sido 
estimulada por vigoroso exercício, a pele conservada em condições 
saudáveis, e os pulmões alimentados com abundância de ar puro, 
renovado. Este estado do organismo lança um duplo fardo sobre o sistema 
eliminatório, dando em resultado a doença. CBV 238.

2) Qual uma das principais causas da doença? Provérbios 18:9.

Em muitos casos as doenças infantis têm sua origem em erros 
cometidos na maneira de as cuidar. Irregularidade na alimentação, 
deficiência no vestuário nas tardes frias, falta de vigoroso exercício para 
manter o sangue em saudável circulação, ou falta de abundância do ar 
puro à purificação desse mesmo sangue, podem ser a causa da 
perturbação. Estudem os pais a fim de ver as causas da doença, e 
modifiquem então as más condições o mais depressa possível. CBV 385.

3) Para quem, especialmente, são necessárias as atividades físicas? 
I Coríntios 9:23.

Ministros, professores, alunos e outros obreiros intelectuais, sofrem 
frequentemente doenças provenientes de pesado esforço mental não 
atenuado pelo exercício físico. O que essas pessoas precisam é de uma 
vida mais ativa. 
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Hábitos de estrita temperança no viver, ao lado do conveniente 
exercíc io ,  assegurar iam vigor  tanto  f ís ico como mental , 
dando capacidade de resistência a todos os obreiros que trabalham 
com o cérebro.

Os que sobrecarregam suas forças físicas, não devem ser animados a 
abandonar inteiramente o trabalho manual. Mas o trabalho físico para 
produzir os melhores resultados, deve ser sistemático e aprazível. O 
exercício ao ar livre é o melhor; deve ser arranjado de maneira a revigorar 
pelo uso os órgãos que se tem enfraquecido; convém que o coração esteja 
posto nisto. CBV 238-239.

4) Que exercício deve-se animar, tanto os jovens como as crianças, 
a praticarem? I João 2:14 (u.p.); Provérbios 20:29.

Deve-se despertar nas crianças e jovens a ambição de fazer exercícios 
por meio de alguma coisa que seja de benefícios a si mesmos e proveitoso 
a outros. O exercício que promove o desenvolvimento da mente e do 
caráter, que ensina as mãos a serem úteis, prepara os jovens para assumir 
sua parte nos encargos da vida, é o que dá força física e vivifica todas as 
faculdades. E há recompensa na atividade virtuosa, no cultivo do hábito 
de viver para fazer bem. OC 347.

5) Como devem ser orientados os pacientes que sofrem de 
doenças crônicas? Provérbios 21:25.

Em todos esses casos, o bem orientado exercício físico se 
demonstraria eficaz remédio. Em alguns casos ele é indispensável á 
restauração da saúde. A vontade acompanha o trabalho das mãos; e o que 
esses inválidos precisam é do despertamento da vontade. Quando esta se 
encontra adormecida, a imaginação torna-se anormal, e é impossível 
resistir à moléstia.

A inatividade é a maior desgraça que poderia sobrevir à maioria 
desses enfermos. Ocupação leve em trabalho útil, ao passo que não 
sobrecarrega a mente e o corpo, tem uma benéfica influência sobre ambos. 
Fortalece os músculos, promove melhor circulação, ao mesmo tempo que 
dá ao inválido a satisfação de saber que não é inteiramente inútil neste 
atarefado mundo.

Talvez não seja capaz de fazer se não pouco a princípio, mas em breve 
verificará que suas forças aumentam, e pode proporcionalmente aumentar 
a quantidade de trabalho. CBV 239-240.
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6) O que deve ser, cuidadosamente observado, após as refeições? 
Que benefício trará um exercício moderado?

O exercício é salutar aos dispépticos, pois fortalece os órgãos da 
digestão. Empenhar-se em difícil estudo ou exercício físico violento 
imediatamente depois de comer impede o trabalho digestivo; mas um 
pequeno passeio depois da refeição, a cabeça erguida e os membros para 
trás, é de grande benefício.

Não obstante tudo quanto se diz e escreve sobre sua importância, 
existem ainda muitos que negligenciam o exercício físico. [...]

Aqueles cujos hábitos são sedentários devem, quando o tempo 
permitir, fazer exercício ao ar livre todos os dias, de verão e de inverno. 
CBV 240.

7) Qual será o resultado se negligenciarmos exercitar nosso corpo?

Aqueles que deixam de fazer uso de seus membros cada dia, 
perceberão um enfraquecimento ao procurarem exercitar-se. As veias e os 
músculos não estarão em condições de desempenhar o seu trabalho e 
conservar todo o mecanismo vital em atividade sadia, cada órgão do corpo 
fazer sua parte. Os membros serão fortalecidos pelo uso. O exercício 
moderado cada dia comunicará energia aos músculos, os quais sem 
exercício se tornam flácidos e debilitados. Por meio de exercício ativo ao 
ar livre, todos os dias, o fígado, os rins e os pulmões também serão 
fortalecidos para desempenharem sua obra. Trazei em vosso auxílio o 
poder da vontade, o que resistirá o resfriado e comunicará energia ao 
sistema nervoso. Em pouco tempo notareis de tal maneira os resultados 
benéficos do exercício e do ar puro que não mais desejareis viver sem 
essas bênçãos. CSS 54.

8) O que não deve suplantar o exercício salutar e o trabalho útil? 
Isaías 24:8.

O exercício físico foi designado pelo Deus da sabedoria. Cada dia 
devem ser dedicadas algumas horas a proveitosa educação em ramos de 
trabalho que ajudem os estudantes a aprender os deveres da vida prática, 
essenciais a todos os nossos jovens. Mas isto foi eliminado, introduziram-
se diversões que simplesmente proporcionam exercício, sem constituírem 
uma bênção especial na prática de ações boas e justas, em que consiste a 
educação e o preparo essenciais. FEC 228.
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Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o 
boxe, se tem tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo os 
mesmos característicos que desenvolviam os jogos da antiga Roma. O 
amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida, estão 
exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. 
Ed. 210.

9) Quem é nosso exemplo e instrutor quanto à saúde? Provérbios 10:16.

Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre 
haver Ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande Educador 
para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum 
caso em que Ele tenha ensinado os Seus discípulos a empenharem-se na 
diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem 
exercícios físico, ou em representações teatrais; e, no entanto, Cristo era 
nosso modelo em todas as coisas. FEC 229-230.

10) Qual é o plano de Deus neste sentido? I Tessalonicenses 1:6-7.

Conquanto esteja no plano de Deus que sejam adestradas as 
faculdades físicas tanto quanto as mentais, o exercício físico deve ser de 
tal espécie que esteja em completa harmonia com as lições dadas por Jesus 
Cristo a Seus discípulos. FEC 220. 

11) De que é mais fácil morrer?

Mais pessoas morrem por falta de exercício do que por excesso de 
cansaço; mais por excesso de ociosidade do que de atividade. Os que se 
acostumam a exercícios apropriados ao ar livre, tem geralmente, uma 
circulação boa e vigorosa. Dependemos mais do ar que respiramos do que 
do alimento que ingerimos. Homens e mulheres, jovens e velhos que 
desejam saúde, e que apreciam a vida ativa, devem lembrar-se de que não 
poderão obter isto sem uma boa circulação. Seja quais forem as suas 
ocupações e tendências, devem eles preparar a mente para exercício ao ar 
livre, tanto quanto possível. Devem considerar um sagrado dever superar 
as condições de saúde que os tem mantidos confinados dentro de casa, 
privados do exercício ao ar livre. CSS 173.



120

Lição 25                                                                                  

 Verso Áureo: Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. 

Êxodo 20:9.

1) Desde quando foi projetado o trabalho para a raça humana? 
João 5:17. 

Quando em conselho com o Pai, antes que o mundo existisse foi 
resolvido que o Senhor plantasse um jardim no Éden para Adão e Eva, e 
lhes desse a tarefa de cuidar das árvores frutíferas e cultivar e arranjar a 
vegetação. O trabalho útil devia ser sua salvaguarda e se devia perpetuar 
por todas as gerações, até o fim da história terrestre. OC 345.

Era o trabalho de Adão e Eva amoldar os ramos da trepadeira de 
maneira a formar caramanchéis, fazendo assim, para si, com as árvores 
vivas, moradas cobertas com folhagem e frutos. Havia fragrantes flores de 
toda cor, em grande profusão. PP 47.

2) Por que foi ordenado o trabalho aos primeiros pais? Gênesis 2:15.

Na criação, o trabalho foi designado como uma bênção. Significava 
desenvolvimento, poder, felicidade. A mudada condição da Terra em 
virtude da maldição do pecado, acarretou uma mudança nas condições de 
trabalho; contudo, apesar de efetuado hoje com ansiedade, cansaço e dor, 
é ainda uma fonte de felicidade e desenvolvimento. Outrossim, é uma 
salvaguarda contra a tentação. Sua disciplina opõe uma barreira à 
condescendência própria, e promove indústria, pureza e firmeza. 
Assim, torna-se parte do grande plano de Deus para que sejamos 
recuperados da queda.

A mocidade deve ser levada a ver a verdadeira dignidade do trabalho. 
Ed. 214.

3) Como deve ser considerado o trabalho?
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 É erro comum, da parte de grande classe de pessoas, considerar o 
trabalho como degradante; daí, os rapazes ficam muito ansiosos de se 
educar para professores, guarda-livros, comerciantes, advogados, e 
ocupar qualquer cargo que não exija trabalho físico. As jovens 
consideram o serviço doméstico humilhante. E se bem que o exercício 
físico exigido para efetuar o trabalho da casa, não sendo pesado, seja 
designado a promover a saúde, elas assim mesmo procuram preparar-se 
para professoras ou caixeiras, ou aprender qualquer ofício que as limite ao 
interior de uma casa, uma ocupação sedentária.

O mundo está cheio de moços e moças que se orgulham de sua 
ignorância de qualquer trabalho útil; e quase invariavelmente são frívolos, 
vãos, amantes da ostentação, infelizes, insatisfeitos, e com muita 
frequência dissipadores e sem princípios. Tais caracteres são uma mancha 
para a sociedade e uma desonra para seus pais. OC 347-348.

4) Qual o objetivo de aprendermos uma, ou várias profissões? 
Provérbios 28:19.

Importa que o trabalho tenha um objetivo definido, e seja proficiente. 
Conquanto cada pessoa precise de alguns conhecimentos em ocupações 
diferentes, é indispensável que se tornem proficientes em ao menos uma 
delas. Todo jovem, ao deixar a escola, deve ter adquirido conhecimento 
em algum ofício ou ocupação com que, se for necessário, possa ganhar sua 
subsistência. Ed. 218.

5) Qual o ramo de trabalho mais valioso aos olhos do Senhor? 
Salmos 104:23; Eclesiastes 5:9.

Nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a 
agricultura. Um esforço maior deve fazer-se afim de criar e acoroçoar 
interesse nas lidas da agricultura. Chame o professor a atenção para o que 
diz a Bíblia sobre a agricultura: que cultivar a terra era o plano de Deus 
para com o homem; que ao primeiro homem, o governador do mundo 
inteiro, foi dado um jardim a cultivar; e que muitos dos maiores vultos do 
mundo, a verdadeira nobreza deste, foram cultivadores do solo. Ed. 219.
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6) Por que é interessante o cultivo do solo? Por que isso seria tão 
importante, agora? I Coríntios 9:7.

 A Bíblia declara acerca daquele que cultiva o solo: “O seu Deus o 
ensina, e o instrui acerca do que há de fazer”. Diz mais. “O que guarda a 
figueira comerá do seu fruto”. Isaías 28:26. Provérbios 27:18. Aquele que 
ganha a sua vida pela agricultura escapa de muitas tentações e goza 
inúmeros privilégios e bênçãos negadas àqueles cujo trabalho é nas 
grandes cidades. E nestes dias dos colossais monopólios e rivalidade 
comercial, poucos há que gozam de uma independência tão real e de 
tão grande certeza de bons rendimentos de seu labor, como o cultivador 
do solo. Ed. 219.

7) Como devem ser animados, juventude e crianças, a trabalharem? 
Provérbios 20:13.

Aprendam as crianças e jovens pela Bíblia como Deus tem honrado a 
lida do trabalhador. Leiam acerca dos “filhos dos profetas” (II Reis 6:1-7), 
estudantes em uma escola, os quais estavam construindo uma casa para si, 
e para quem foi operado um milagre a fim de se salvar da perda o machado 
que fora tomado emprestado. Leiam acerca de Jesus, carpinteiro, e Paulo 
fabricante de tendas, que ao trabalho de seu ofício ligaram o mais elevado 
ministério, humano e divino. Leiam acerca daquele rapaz, cujos cinco 
pães foram usados pelo Salvador, naquele maravilhoso milagre de 
alimentar a multidão; acerca de Dorcas, a costureira, ressuscitada para que 
pudesse continuar a fazer roupas para os pobres; acerca da mulher sábia 
descrita no livro dos provérbios, a qual “busca lã e linho, e trabalha de boa 
vontade com suas mãos”, “dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas 
servas”, “planta uma vinha,... e fortalece os seus braços”, “abre sua mão 
ao aflito,... ao necessitado estende suas mãos,” “olha pelo governo de sua 
casa e não come o pão da preguiça.” (Prov. 31:13, 15-17, 20 e 27) Ed. 217.

8) Como é a vida no Céu, e como será na Nova Terra? Hebreus 1:14; 
Isaías 65:21.

Os anjos são obreiros; são ministros de Deus para os filhos dos 
homens. Aqueles servos indolentes que antevêem um Céu de inatividade 
tem uma falsa ideia do que constitui o Céu. O Criador não preparou um 
lugar para satisfação da pecaminosa indolência. 
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O Céu é um lugar de interessada atividade; no entanto para o cansado 
e oprimido, para os que pelejam a boa peleja da fé será um glorioso 
descanso; pois seus será a juventude e o vigor da imortalidade, e não mais 
terão de combater contra o pecado e Satanás. Para esses dinâmicos 
obreiros, um estado de eterna indolência seria enfadonho. Não seria Céu 
para eles. A trilha de trabalho apontado aos cristãos na Terra pode ser dura 
e fatigante, mas é honrada pelas pegadas do Redentor. E seguro está 
aquele que segue essa sagrada vereda. OC 353-354.

9) Como procedeu o Salvador durante Sua infância e mocidade? 
Que determinou a Seus seguidores? Lucas 2:51-52; II Tess. 3:10.

Durante os Seus trinta anos de retiro em Nazaré, Jesus trabalhou e 
descansou, comeu e dormiu, semana após semana e ano após ano, da 
mesma forma que os seus humildes contemporâneos. Não chamou a 
atenção para Si mesmo como notável personagem; no entanto era o 
Redentor do mundo, o adorado dos anjos, fazendo todo o tempo, o 
trabalho de Seu pai, deixando uma lição que devia permanecer, para 
imitação da humanidade, até ao fim do tempo.

Essa lição essencial de contente operosidade dos deveres da vida, 
embora humildes ainda deve ser aprendida pela maior parte dos 
seguidores de Cristo. OC 359.

10) Ter pouca saúde é desculpa para ficar parado de vez?

Algumas jovens querem ler novelas, escusando-se de fazer trabalho 
ativo por terem saúde delicada. Sua debilidade é consequência da falta de 
exercitarem aos músculos que Deus lhes deu. Crêem que são demasiado 
débeis para realizar trabalhos domésticos, mas fazem crochê e rendas, e 
preservam a delicada palidez das mãos e do rosto ao passo que suas mães 
afadigadas trabalham penosamente para lavar e passar seus vestidos. 
Estas jovens não são cristãs pois transgridem o quinto mandamento. Não 
honram a seus pais. A mãe leva, porém, a maior culpa. Satisfaz o desejo 
das filhas e eximiu-as de partilharem dos deveres domésticos, até o 
trabalho doméstico tornar-se desagradável para elas e amam e desfrutam a 
uma ociosidade doentia. Comem, dormem, lêem novelas e falam de 
modas, ao passo que sua vida é inútil.

A pobreza em muitos casos, é uma bênção; pois evita que os jovens e 
as crianças sejam arruinados pela inatividade. FEC 35-36. 
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Lição 26                                                                                  

 Verso Áureo: Irmãos, não sejais meninos de juízo; na malícia, 

sim, sede crianças; Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. 
I Coríntios 14:20.

1) Como o verdadeiro cristão considera o casamento? Acaso Jesus 
impõe o celibato? Qual é o plano do Senhor quanto as relações 
matrimoniais? I Coríntios 7:2, 7-9.

Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas 
ordenanças de Deus, guardada pelo Seu santo preceito, serão controlados 
pelos ditames da razão.

Jesus não impõe o celibato a qualquer classe de homens ele veio não 
para destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la e restaurá-
la em sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família 
onde o amor sagrado e altruísta domina o equilíbrio. LA 121.

2) Por que os antediluvianos foram destruídos? Como muitos jovens e 
adultos tem perdido a salvação? Romanos 1:27-30.

Não é nenhum pecado em si o comer e beber, ou casar-se e dar-se em 
casamento. Era correto casar no tempo de Noé, e é correto fazê-lo agora, 
desde que isto que é correto seja tratado convenientemente e não levado a 
pecaminoso excesso. Mas nos dias de Noé os homens casavam sem 
consultar a Deus ou buscar Sua guia e conselho. O fato de que todas as 
relações da vida são de natureza transitória devia exercer uma influência 
modificadora sobre tudo que fazemos e dizemos. Nos dias de Noé foi o 
amor desordenado e excessivo daquilo que era em si um legítimo quando 
usado com propriedade que tornou o casamento pecaminoso aos olhos de 
Deus. Há muitos que estão perdendo a alma nesta época do mundo por se 
deixarem absorver por pensamentos de matrimônio e na relação 
matrimonial em si. LA 121.
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3) O que se esconde atrás de muitos casamentos? Romanos 1:26.

Homens e mulheres, um dia aprendereis o que seja a concupiscência e 
os frutos de a satisfazer. Pode-se encontrar no casamento paixão de tão 
baixa qualidade, como fora dele. 

Qual o resultado de dar livre curso às paixões inferiores? ... O leito 
conjugal, onde anjos de Deus devem estar presentes, é profanada por 
práticas perversas. E porque domina deprimente animalismo os corpos 
são corrompidos. Práticas abomináveis levam a enfermidades 
abomináveis. O que Deus deu como uma bênção tem-se feito uma 
maldição. LA 124.

4) Como é reconhecida a relação matrimonial na vida dos 
cristãos casados? Como eles considerá-la-ão? Qual será o princípio de 
cada ação? I Coríntios 7:3-6.

A relação matrimonial é santa, mas neste século degenerado encobre 
vilanias de toda espécie. Dela se tem abusado e ela se tem tornado um 
crime que agora constitui um dos sinais dos últimos dias, tal como nos dias 
anteriores ao dilúvio o casamento, tratado como o foi, tornara-se então um 
crime. ... Quando a natureza do casamento e seus altos propósitos são 
compreendidos, será mesmo agora aprovado pelo Céu; e o resultado será 
felicidade para ambas as partes, e Deus será glorificado. 

Os que professam ser cristãos devem considerar devidamente o 
resultado de cada privilégio da associação matrimonial, e princípio 
santificado deve ser a base de toda ação. LA 121-122.

5) O que é que o Senhor requer dos casados quanto a vida 
conjugal íntima? O que o casal deve evitar? Evitar o excesso significa 
nunca haver contato íntimo entre os casais?

A santificação é uma obra progressiva; não é atingida em uma hora 
ou um dia, sendo então conservada sem qualquer esforço especial 
de nossa parte.

Muitos pais não obtém o conhecimento que deviam em sua vida 
matrimonial. Não se guardam para que Satanás não se aproveite deles, 
controlando-lhes a mente e a vida. Não vêem que Deus requer que eles 
controlem sua vida matrimonial evitando qualquer excesso. Bem poucos, 
porém, sentem ser um dever religioso reger as próprias paixões. 
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Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha e daí raciocinam 
que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores. 
Mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédea solta a suas 
paixões de concupiscência, e nem pensam que Deus os consideram 
responsáveis pelo dispêndio da energia vital que lhes enfraquece o poder 
na vida e enerva-lhes todo o organismo. I TSM 267. [2 TI 472].

6) Em que pontos, principalmente, o excesso sexual levará o casal 
ao fracasso? Oséias 4:11.

O excesso sexual destruirá com efeito o amor para os cultos 
devocionais, tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o 
organismo, vindo positivamente a exaurir a vitalidade. Mulher alguma 
deve ajudar o marido nesta obra de auto destruição. Ela não o fará caso 
esteja esclarecida, e tenha por ele verdadeiro amor.

Quanto mais condescendência houver com as paixões animais tanto 
mais forte se tornarão elas, e mais violentos serão os seus reclamos quanto 
a satisfação. Que os homens e mulheres tementes a Deus despertem para o 
seu dever. Muitos professos cristãos sofrem de paralisia de nervos e 
cérebro, devido a sua intemperança neste sentido. LA 124-125.

7) Como é o procedimento pecaminoso de jovens, e até crianças de 
certas famílias que professam a verdade? Provérbios 22:15.

Encho-me de horror ao me ser apresentada a condição de famílias que 
professam a verdade presente. É quase incrível a depravação dos jovens e 
mesmo das crianças. Não sabem os pais de que o vício está destruindo e 
desfigurando em seus filhos a imagem de Deus entre eles há os pecados 
que caracterizam os sodomitas. Os pais são responsáveis, pois não 
educam os filhos a amar e obedecer a Deus. Não os tem reprimido nem 
lhes tem ensinado diligentemente o caminho do Senhor. Tem-lhes 
permitido entrar e sair quando querem, e associarem-se com 
os mundanos. Essas influências mundanas que anulam o ensino 
e a autoridade paternos encontram-se grandemente na chamada 
boa sociedade. OC 449.
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8) Qual deve ser a atitude dos pais quanto ao vício solitário? 
Provérbios 22:6.

É um crime as mães permanecerem na ignorância quanto aos hábitos 
dos filhos. Se são puros, conservai-os assim. Fortalecei-lhes as mentes 
jovens e preparai-os para detestarem esse vício destruidor da saúde 
e da alma.

Satanás está controlando a mente dos jovens, e devemos trabalhar 
resoluta e fielmente para salvá-los. Crianças muito novas praticam esse 
vício, e ele avulta sobre eles e fortalece com os anos, até toda nobre 
faculdade do corpo e da alma estar degradada. Muitos poderiam ter sido 
salvos, caso fossem cuidadosamente instruídos quanto à influência dessa 
prática sobre sua saúde. OC 457.

Não vos precipiteis agindo-vos e aproximando-vos de vossos filhos 
com censura. Tal atitude, apenas neles despertaria rebelião. Deveis sentir 
profundamente por qualquer má atitude que tenhais tomado, e que poderia 
ter aberto a porta para Satanás guiar vossos filhos por suas tentações. Se 
não os tendes instruídos sobre a violação das leis da saúde, a culpa é vossa. 
Negligenciastes importante dever. Cujo resultado se vê nas práticas 
errôneas de vossos filhos. OC 458-459.

9) Que espécie de comida, é especialmente prejudicial, para aqueles que 
são muito excitados? I Coríntios 10:23.

É verdade que pessoas de físico forte e em quem as paixões são 
vigorosas, precisam evitar o uso de comidas estimulantes. Especialmente 
nas famílias de crianças dadas a hábitos sensuais os ovos não devem 
ser usados. CBV 320.

Devíeis, estar ensinando vossos filhos. Devíeis estar instruindo-os a 
evitar os vícios e corrupções deste século. Em lugar disto muitos estão 
pensando em arranjar alguma coisa boa para comer. Pondes na mesa 
manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participam. São alimentados 
justo com os artigos que lhes incitarão as paixões animais, e depois ides à 
reunião e pedis que Deus abençoe e salve vossos filhos. Até que altura 
subirão vossas orações? Cumpre-vos fazer uma obra antes. Quando 
houverdes feito por vossos filhos tudo quanto Deus vos deixou para fazer, 
então podereis reclamar confiantemente o auxílio especial que Deus 
prometeu dar-vos. CSRA 366.
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10) Que atenção especial devem ter os pais com a menina que entra na 

adolescência? Provérbios 11:22.

Caso uma menina que acaba de entrar na adolescência seja abordada 

com familiaridade por um rapaz de sua idade, ou mais velho, deve ser 

ensinada a de tal maneira se ressentir disso, que jamais tais adiantamentos 

sejam repetidos. Quando a companhia de uma moça é frequentemente 

procurada por rapazes ou jovens, algo está errado. Essa jovem precisa de 

uma mãe que lhe mostre seu lugar, que a restrinja, ensinando-lhe o que é 

próprio de uma moça de sua idade. OC 455.

Carta de Ellen White a uma Jovem de Conduta Impura

Vossa mente é impura. O cansaço não vos teria prejudicado nem um 

décimo do que vos prejudicaram os vossos pensamentos e conduta 

lascivos. Tendes recebido ideias incorretas quanto à associação de moços 

e moças. E tem sido muito de acordo com a índole de vossa mente estar em 

companhia de moços. Vosso coração e mente não são puros. Tendes sido 

prejudicada pela leitura de histórias de amor e romances, e vosso espírito 

tem deixado fascinar por pensamentos impuros. Vossa imaginação tem-se 

tornado corrompida até parecer não terdes força para dominar os 

pensamentos. Satanás vos leva cativa a seu bel-prazer. 
Vossa conduta não tem sido casta modesta ou conveniente. Não 

tendes o amor de Deus diante de vossos olhos. Com tanta frequência 

tendes dissimulado para realizar os vossos planos que carregais uma 

consciência violada.
Sois presumida. Amais os rapazes e gostais de fazer deles o tema de 

vossa conversa. Não considero perdido vosso caso; se considerasse, 

minha pena não estaria traçando essas linhas. Com o poder de Deus, 

podereis redimir o passado. Evitai os rapazes. OC 452-454.
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