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 O caráter será provado. Cristo revelar-Se-á em nós, uma vez 
que sejamos realmente ramos da Videira Viva. Seremos pacientes, 
bondosos e tolerantes, contentes em meio de atritos e irritações. Dia 
a dia e ano após ano havemos de vencer o próprio eu e crescer na 
direção de um nobre heroísmo. Esta é a tarefa que nos é designada; 
não pode, porém, ser cumprida, sem contínuo auxílio de Jesus, 
resoluta decisão, inflexível propósito, constante vigilância e 
incessante oração. Cada um tem uma batalha individual a travar. 
Cada um precisa abrir o próprio caminho através de lutas e 
desânimos. O que desiste da luta, perde a força e a alegria da vitória.
 Ninguém, nem mesmo Deus, nos pode levar para o Céu a 
menos que façamos o necessário esforço de nossa parte. Importa 
introduzirmos traços de beleza em nossa vida. Importa excluir as 
desagradáveis características naturais que nos tornam diferentes de 
Jesus. Ao passo que Deus opera em nós o querer e o efetuar Sua boa 
vontade, cumpre-nos cooperar com Ele. A religião de Cristo 
transforma o coração. Torna a mente mundana do homem uma mente 
celeste. Sob sua influência, o egoísta se torna abnegado, porque este 
é o caráter de Cristo. O homem desonesto, astucioso, torna-se reto, 
de modo que fica sendo uma segunda natureza nele fazer aos outros o 
que queria que lhe fizessem a ele. O dissoluto é transformado da 
impureza para a pureza. Forma hábitos corretos; pois o evangelho de 
Cristo tornou-se para ele cheiro de vida para vida. II TSM 113-114.

Ellen G. White
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Lição 01                                                                                  
 

 Verso Áureo: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros 
de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e os farei membros de 
uma meretriz? Não, por certo. I Coríntios 6:15.

1) De quantas maneiras se manifestam as obras da carne? Quais 
podemos citar? Gálatas 5:19-21; Efésios 5:3-5; Colossenses 3:5-9; 
I Pedro 4:3.

2) De onde procedem, tanto a prostituição como os demais 
pecados? Se já somos de Cristo, onde estarão nossos pensamentos? 
Mateus 15:18-19; Colossenses 3:1-3.

3) O que acontece com aquele que se une à prostituta? Como Salomão 
dizia daqueles que a procuram? Por que elas não tem parada? 
I Coríntios 6:16; Provérbios 7:4-15.

4) Que cidades ficaram como advertência, até hoje? Por que? 
Judas 1:7.

5) O que é que deve morrer a fim de se eliminar a prostituição 
e outros pecados? Gálatas 5:22-25.

6) Quem deve viver em nosso ser para não voltarmos mais ao pecado? 
Gálatas 2:20.

7) O que Jesus ordenou, no entanto, à mulher que foi trazida para 
ser apedrejada? João 8:10-11.

8) Que comparação fez Salomão a respeito da prostituta e a adúltera? 
Provérbios 23:27.
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9) Onde estão centralizadas as oportunidades para a prostituição 
e outros prazeres da carne? Qual é a desculpa que dão muitos pais? 
I João 2:15-17.

 A oferta de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. 
Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-
lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se 
arrependem de seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se 
depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam 
à ociosidade. Os divertimentos - o teatro, corridas de cavalo, jogos, 
as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias - estimulam ao extremo todas 
as paixões. PJ 54.

10) Quem, especialmente, são arrastados por esta onda pecaminosa? 
Provérbios 28:7 e 19.

 A juventude é arrastada pela corrente popular. Aqueles que 
aprendem a amar os divertimentos como um fim em si, abrem a porta para 
uma onda de tentações. Entregam-se a prazeres sociais e satisfações 
loucas, e sua relação com os amantes de prazeres tem efeito intoxicante 
sobre a mente. São arrastados de uma a outra forma de dissipação, até 
perderem, não só o desejo, como a capacidade para a vida útil. 
Suas aspirações religiosas esfriam; a vida espiritual é obscurecida. 
Todas as nobres faculdades da mente, tudo que liga o homem ao mundo 
espiritual é rebaixado. PJ 54-55.

11) Existe condição para a recuperação de alguns? O que estes terão 
de carregar sobre si, até o fim? Provérbios 5:1-13.

 É certo que alguns podem reconhecer sua loucura e se 
arrependem. Deus pode perdoar-lhes. Mas feriram o próprio coração e 
trouxeram sobre si perigo para a vida toda. O poder de discernimento que 
deve ser conservado sempre aguçado e sensível para distinguir entre o 
bem e o mal, é em grande parte destruído. Não reconhecem 
imediatamente a voz admoestadora do Espírito Santo, nem discernem os 
ardis de Satanás. Muitas vezes caem em tentação no tempo de perigo, e 
são alienados de Deus. O termo de sua vida de prazeres é ruína para este 
mundo e para o vindouro. PJ 55.
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Lição 02                                                                                   
 

 Verso Áureo: Fugi da fornicação. Todo o pecado que o 
homem comete é fora do corpo; mas o que fornica peca contra 
o seu próprio corpo. I Coríntios 6:18.

1) Que conselhos dá a Santa Bíblia quanto a evitar a impureza 
e a fornicação? I Coríntios 7:1-2.

2) Qual é a orientação aos solteiros que não estão na idade casadoura? 
I Coríntios 6:15-16; II Timóteo 2:22.

3) Que jovem deu exemplo de completa castidade e pureza? 
Gênesis 39:1-12.

4) Como o Espírito de Profecia adverte sobre o problemas do vício 
solitário de certas crianças e jovens? Provérbios 15:3.

 É um crime as mães permanecerem na ignorância quanto aos 
hábitos dos filhos. Se são puros, conservai-os assim. Fortalecei-lhes a 
mente jovem, 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 aumenta sobre eles e se 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. Ignoravam o fato de que estavam trazendo sobre si 
mesmos muitos sofrimentos. ...
 Mães, não podeis ser cuidadosas demais em evitar que vossos 
filhos aprendam hábitos baixos. É mais fácil aprender o mal do que 
erradicá-lo depois de aprendido. OC 457-458.

5) De que maneira os filhos devem ser resguardados? Provérbios 14:26. 
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 A menos que o espírito de vossos filhos esteja firmemente 
equilibrado pelos princípios religiosos, sua moral se corromperá pelos 
exemplos viciosos com os quais entram em contato.
 Resguardai-os, como devem fazer as mães fiéis, de serem 
contaminados pela associação com qualquer novo companheiro. 
Guardai-os, como joias preciosas, da influência corruptora desta época. 
Se estiverdes em tal situação que seu intercâmbio com os jovens 
companheiros nem sempre possa ser controlado, como gostaríeis que 
fosse, então deixai que eles visitem vossos filhos em vossa presença; 
e de modo algum permitais a esses companheiros dormir na mesma cama, 
ou no mesmo quarto. Será muito mais fácil evitar o mal do que curá-lo 
mais tarde. ...
 Eles [os pais], lhes permitem visitar outros jovens amigos, formar 
suas próprias amizades, e mesmo fugir ao cuidado vigilante dos pais, um 
tanto distante de casa, onde lhes é permitido fazer justamente o que 
querem. Satanás aproveita todas essas oportunidades e toma conta da 
mente dessas crianças que as mães ignorantemente expõem às suas 
ardilosas ciladas. OC 460.

6) Que diferença revela a Bíblia sobre fornicação e adultério? 
Somente em que situação, a Bíblia aprova a dissolução ou anulação 
do matrimônio - por infidelidade do próprio voto em si, porque houve 
fornicação, ou infidelidade ao voto (adultério) depois de algum tempo 
de casados? Deuteronômio 22:13-21; Oséias 4:13; Mateus 15:19; 
I Coríntios 7:1-2; Gálatas 5:19.

 Entre os judeus era permitido ao homem repudiar sua mulher 
pelas mais triviais ofensas, e a mulher se achava então em liberdade de 
casar outra vez. Este costume levava a grande infelicidade e pecado. No 
Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver 
dissolução do laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto 
conjugal. "Qualquer", disse Ele, "que repudiar sua mulher, a não ser por 
causa de prostituição [fornicação], faz que ela cometa adultério; e 
qualquer que casar com a repudiada comete adultério." Mat. 5:32. 
MDC 63.

7) Como o Senhor Deus se expressa sobre o divórcio? O que significa 
“a mulher da mocidade e da aliança”? Malaquias 2:12-16; 
Provérbios 5:18-20.
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8) Como fica a questão de casais separados -  podem-se 
divorciar e casarem-se de novo? Qual é o conforto a estes que terão que 
ficarem sós? Mateus 19:1-13; Romanos 7:1-3; I Coríntios 7:10-13 e 39.

 Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa 
alguma senão a mão da morte deve desatar. I TSM 576.
 Hoje, como nos dias de Cristo, a condição da sociedade apresenta 
triste quadro do ideal celeste dessa sagrada relação. No entanto, mesmo 
para os que depararam com amargura e desengano quando haviam 
esperado companheirismo e alegria, o evangelho de Cristo oferece um 
consolo. A paciência e a gentileza que Seu Espírito pode comunicar, 
suavizará a condição de amargura. MDC 65.

9) O que, no entanto, os casais devem evitar quanto às relações 
matrimoniais? I Coríntios 7:1-9.

 A santificação é uma obra progressiva; não é atingida em uma 
hora ou em um dia, sendo então conservada sem qualquer esforço especial 
de nossa parte.
 Muitos pais não obtêm 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. 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 considera responsáveis 
pelo dispêndio da energia vital que lhes enfraquece o poder na vida e 
enerva-lhes todo o organismo. I TSM 267.

10) Por que Onã, filho de Judá, pereceu? Qual era o motivo da 
lei do levirato? Gênesis 38:8-10; Oséias 4:10.

11) Que outras depravações a Bíblia condena? Romanos 1:22-27.
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Lição 03                                                                                  
 

 Verso Áureo: A sensualidade, e o vinho, e o mosto tiram 
o entendimento. Oséias 4:11.

1) Como Satanás consegue tomar posse de uma pessoa? Provérbios 
4:23; Prov. 6:26.

 Todos devem vigiar os sentidos, do contrário Satanás alcançará 
vitória sobre eles; pois essas são as avenidas da alma. LA 401.

2) Que classe de pessoas caem mais facilmente nas ciladas satânicas? 
Hebreus 12:16.

 Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia 
dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, 
advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o 
coração, transformando a vida. 
 Meus irmãos, Deus vos convida, como seguidores Seus, a que 
andeis na luz. Importa que vos alarmeis. Há pecado entre vós, e não é 
considerado excessivamente pecaminoso. Os sentidos de muitos acham-
se inativos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com 
o pecado. Precisamos avançar para mais perto do Céu. LA 401.

3) Que tática o maligno tem usado para dominar os sentidos? 
Romanos 1:21-22.

 A obra de Satanás é levar os homens a ignorarem Deus, para assim 
ocupar a mente e mantê-la absorta, de modo que Deus não esteja em seus 
pensamentos. A educação que eles têm recebido tem sido de caráter tal 
que confunde a mente e obscurece a verdadeira luz. Satanás não deseja 
que o povo tenha conhecimento de Deus; e se ele puder pôr em operação 
jogos e representações teatrais que confundam os sentidos dos jovens de 
modo que os seres humanos pereçam nas trevas enquanto a luz brilha em 
torno deles, ele se rejubilará. LA 401-402.
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4) Quando, somente, ele pode dominar a mente de alguém? 
Tiago 1:12-15.

 Devemos apresentar diante do povo o fato de que Deus tomou 
providências para que não fôssemos tentados acima de nossa capacidade 
de resistir, mas que com cada tentação dará também um meio de escape. Se 
vivemos inteiramente para Deus, não permitiremos que a mente se 
demore em imaginações egoístas.
 Se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa alcançar 
acesso à mente, ele semeará o seu joio e o fará crescer até que redunde em 
farta colheita. Em caso algum pode Satanás obter domínio sobre os 
pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos 
a porta e o convidemos a entrar. Ele entrará então, lançando fora a boa 
semente semeada no coração e tornando de nenhum efeito a verdade. 
LA 402.

5) De quantas formas podemos fechar as portas do pensamento 
para satanás? Tiago 1:21.

 O apóstolo [Pedro] procurou ensinar aos crentes quão importante é 
guardar a mente de vagar por temas proibidos, ou de gastar sua energia em 
assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás, 
devem guardar bem as vias de acesso à alma; devem-se esquivar de ler, ver 
ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir 
que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas 
possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de 
outra maneira os males externos despertarão os internos, e a alma vagará 
em trevas.
 Devemos fazer todo o possível para pormos a nós mesmos e a 
nossos filhos em posição onde não vejamos a iniquidade que é praticada 
no mundo. Devemos guardar cuidadosamente nossa capacidade de ver e 
de ouvir, para que essas coisas más não entrem em nossa mente. Quando 
os jornais chegam em casa, quase desejo escondê-los, para que as coisas 
ridículas e sensacionais não sejam vistas. Parece que o inimigo é 
responsável por muitas coisas que aparecem nos jornais. Todo mal que 
pode ser encontrado é descoberto e desnudado perante o mundo. 
LA 403-404.
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6) Como é que a resistência ao pecado pode ser debilitada? 
Qual é o nosso maior capital? Oséias 4:11.

 Não procureis saber quão perto podeis andar à beira do precipício 
e todavia estar seguros. Evitai a primeira aproximação ao perigo. Não se 
pode brincar com os interesses da alma. Vosso capital é vosso caráter. 
Acariciai-o, como faríeis a um áureo tesouro. A pureza moral, o respeito 
próprio, o forte poder de resistência, têm de ser acariciados firme e 
constantemente. Não deve haver um único afastamento da discrição; um 
ato de familiaridade, um deslize, podem pôr em perigo a alma, abrindo a 
porta da tentação, e tornar-se enfraquecido o poder de resistência. 
LA 404.

7) Mesmo de que maneira pode-se cometer adultério? Mateus 5:27-28; 
Salmos 36:1-2.

 Quando o enfeitiçante poder de Satanás domina uma pessoa, Deus 
é esquecido, e exalta-se o homem, cheio de propósitos corruptos. 
A licenciosidade secreta é praticada por essas almas iludidas como uma 
virtude. É esta uma espécie de feitiçaria. II TSM 34.

8) Que conselhos práticos dá a Bíblia pra os solteiros e viúvos? 
I Coríntios 7:8-9; 32-40.

9) Como a Bíblia rejeita a ideia daqueles que são casados 
e vivem ilicitamente com outra pessoa? O fato deles terem 
um “documento legalizado” com a outra pessoa, significa que 
estão casados diante de Deus? Reconheceu Jesus o último marido
da mulher samaritana como legítimo? Deuteronômio 22:22; 
João 4:15-18; Mateus 19:1-13; Romanos 7:1-3; I Coríntios 7:10-17.

  Satanás está operando sobre a mente de homens e mulheres, e 
muitos parecem estar cheios do desejo de divertimentos e agitação. Como 
nos dias de Noé, toda espécie de mal está se multiplicando. O divórcio e o 
casamento estão na ordem do dia. VC 21.
 Era o esforço calculado de Satanás perverter a instituição do 
casamento, a fim de enfraquecer as obrigações próprias à mesma, e 
diminuir a sua santidade; pois de nenhuma outra maneira poderia ele com 
maior certeza desfigurar a imagem de Deus no homem, e abrir as portas à 
miséria e ao vício. PP 338. (Para melhor compreensão leia Deut. 
22:13-21; Deut. 24:1-4).
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10) Qual é a única maneira para podermos ficar l ivres 

e incontaminados deste mundo? II Coríntios 12:9; I Pedro 5:8-10.

 Deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os 

sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos 

pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta 

tão desejável obra. LA 401.

 

11) Por quem o remanescente fiel é representado? Caso peça batismo 

alguém que é casado mas divorciado e “casado” de novo ou 

“amaziado”, é lícito este ser membro? Como atuaria João Batista hoje? 

Podemos admitir que Herodes antes era ignorante do poder de Deus 

para salvar? Ele conhecia a verdade pura antes de conhecer o Batista? 

Estava ele acostumado às idéias divorcistas dos judeus? Foi batizado? 

Marcos 6:17-18; Lucas 3:19-20; Atos 17:30.

 João viera no espírito e virtude de Elias, para proclamar o primeiro 

advento de Jesus. Representava os que sairiam no espírito e virtude de 

Elias, para anunciar o dia da ira, e o segundo advento de Jesus. PE 155.

 Herodes sentiu-se afetado ao ouvir os poderosos, diretos 

testemunhos de João, e com profundo interesse indagou o que precisava 

fazer para tornar-se seu discípulo. João estava familiarizado com o fato de 

que ele estava prestes a casar-se com a mulher de seu irmão, estando o 

marido ainda vivo, e fielmente declarou a Herodes que isto não era lícito. 

Herodes não estava disposto a fazer qualquer sacrifício. Casou-se com a 

esposa de seu irmão, e por sua influência apoderou-se de João e o 

aprisionou, com o propósito, porém, de libertá-lo. PE 154.
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Lição 04                                                                                  

 

Verso Áureo: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. I João 5:21.

1) Qual é a vontade do Senhor quanto ao segundo mandamento? 

Êxodo 20:4-6.

 O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por 

meio de imagens ou semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam 

que suas imagens eram meras figuras ou símbolos pelos quais adoravam a 

Divindade; mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de 

representar o Eterno por meio de objetos materiais, rebaixaria a 

concepção do homem acerca de Deus. A mente, desviada da perfeição 

infinita de Jeová, seria atraída para a criatura em vez de o ser para o 

Criador. E, rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, 

semelhantemente degradar-se-ia o homem.

 "Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso." A íntima e sagrada 

relação de Deus para com Seu povo é representada sob a figura do 

casamento. Sendo a idolatria o adultério espiritual, é o desprazer de Deus 

contra a mesma apropriadamente chamado ciúme. PP 306.

2) Por que é pecado tentar representar o Eterno por meio de imagens 

ou figuras? Como, no entanto, os israelitas fizeram? Oséias 9:10.

 O povo desejava alguma imagem para representar a Deus, e ir 

diante deles em lugar de Moisés. Deus não dera espécie alguma de 

semelhança de Si, e proibia qualquer representação material para tal fim. 

PP 316.

 Fazendo os homens violarem o segundo mandamento, visava 

Satanás rebaixar suas concepções acerca do Ser divino. PP 336.
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3) O que é o ídolo em si? Até que ponto chega a idolatria com 

um propósito de adoração? Salmos 115:1-7; Isaías 44:9-20.

4) Qual será a recompensa dos idólatras e do escultor de ídolos caso não 

se arrependerem? Salmos 115:8; Jeremias 10:14-15; Apocalipse 21:8.

5) Como o Senhor considera o obstinado ou teimoso com suas 

ideias erradas? I Samuel 15:23; Efésios 4:17; I Timóteo 6:20-21.

 Deus deseja que o homem exerça suas faculdades de raciocínio; e 

o estudo da Bíblia fortalecerá e enobrecerá o espírito como nenhum outro 

estudo o poderá fazer. É o melhor exercício mental assim como espiritual, 

para a mente humana. Devemos, entretanto, acautelar-nos contra o 

deificar a razão, que é sujeita às fraquezas e enfermidades da humanidade. 

Se não quisermos que as Escrituras se envolvam em trevas para nosso 

entendimento, de modo que as mais claras verdades não sejam 

compreendidas, temos de ter a simplicidade e a fé de uma criancinha, 

pronta a aprender, e suplicando o auxílio do Espírito Santo. II TSM 308.

6) O que é a comida e a preocupação com a vida, para muitos? 

Filipenses 3:19; Efésios 5:5.

 João separou-se dos amigos e ostentações da vida. A simplicidade 

de seu vestuário, feito de pêlos 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 

alfarrobas e mel silvestre, era uma reprovação à condescendência para 

com o apetite e a glutonaria predominante em toda parte. CRA 71.

7) Como o espiritismo e a consulta aos mortos tem sido 

considerados por milhares? Como esse mal tem se manifestado? 

I Timóteo 4:1-2.
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 A deificação dos mortos tem tido lugar preeminente em quase 
todo sistema de paganismo, como também tem a suposta comunicação 
com os mortos. Acreditava-se que os deuses comunicavam sua vontade 
aos homens, e davam-lhes também conselhos, quando consultados. Desta 
natureza eram os famosos oráculos da Grécia e de Roma.
 A crença na comunicação com os mortos é ainda mantida, mesmo 
nos países professos cristãos. Sob o nome de Espiritismo, a prática de 
comunicar-se com os seres que pretendem ser os espíritos dos mortos, 
tem-se espalhado largamente. É ela calculada a ganhar as simpatias 
daqueles que depuseram seus queridos na sepultura.
  Seres espirituais algumas vezes aparecem a pessoas sob a forma 
de seus amigos falecidos, e relatam incidentes ligados com sua vida, e 
efetuam atos que realizavam quando vivos. Deste modo levam os homens 
a crerem que seus amigos mortos são anjos que pairam sobre eles, e com 
eles se comunicam. Aqueles que assim pretendem ser espíritos dos 
mortos, são considerados com certa idolatria, e para muitos sua palavra 
tem maior valor do que a Palavra de Deus. PP 684-685.

8) Que espécie de ensinamento falso, tem o mesmo efeito da idolatria 
sobre a moral do povo? Mateus 5:17-18.

 A pouca estima em que a lei de Deus é tida, mesmo pelos 
dirigentes religiosos, tem sido causa de grandes males. O ensino que se 
tornou tão espalhado, de que os estatutos divinos não mais vigoram para 
os homens, é o mesmo que a idolatria em seu efeito sobre a moral do povo. 
Aqueles que procuram diminuir as reivindicações da santa lei de Deus, 
estão ferindo diretamente o fundamento do governo das famílias e 
nações. Pais religiosos, que deixam de andar em Seus estatutos, não 
ordenam sua casa de modo a observarem o caminho do Senhor. PP 143.     

9) Como o Pai Celestial considera a idolatria de milhares 
pelo vestuário? Até que ponto muito chegaram por causa disso? 
I Timóteo 2:9-10.

 A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade 
moral; não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a 
submissão às reivindicações do evangelho requer uma mudança decisiva 
em matéria de vestuário. 



17

 Quão contrários aos princípios dados nas Escrituras são muitos 
dos modelos de vestidos prescritos por ela! Pensai nos feitios que têm 
dominado nos últimos cem anos, ou mesmo nas derradeiras décadas. 
Quantos deles ... seriam ... julgados inadequados para uma senhora 
distinta, temente a Deus, e que se preza! ... Muita moça pobre, para ter um 
vestido de estilo, tem-se privado de roupa agasalhadora, pagando com a 
própria vida. Muitas outras, cobiçando a exibição e a elegância dos ricos, 
têm sido incitadas a caminhos desonestos e à vergonha. Muitos lares se 
têm privado de conforto, muitos homens têm sido arrastados à fraude ou à 
bancarrota, para satisfazer às extravagantes exigências da mulher e das 
filhas. OC 432-433.

10) Até mesmo do que, pode-se também fazer um ídolo? Jeremias 17:9.

 Todo verdadeiro filho de Deus será joeirado como o trigo, e no 

processo do joeiramento tem de ser sacrificado todo acarinhado prazer 

que afaste de Deus a mente. Em muitas famílias o cimo da lareira, as 

estantes e mesas, estão cheios de ornamentos e quadros. Álbuns repletos 

de fotografias da família e dos amigos acham-se onde chamem a atenção 

das visitas. Assim os pensamentos, que deveriam estar em Deus e nos 

interesses celestiais, são atraídos para as coisas comuns. Não é isto uma 

espécie de idolatria? Não deveria o dinheiro assim despendido ter sido 

usado para beneficiar a humanidade, aliviar os sofredores, vestir os nus e 

alimentar os famintos? Não deveria ser colocado no tesouro do Senhor, 

para promover Sua causa e edificar Seu reino na Terra?

 Este assunto é de grande importância, e é-vos apresentado para 

salvar-vos do pecado da idolatria. Bênçãos sobreviriam a vossa alma se 

obedecêsseis à palavra falada pelo Santo de Israel: "Não terás outros 

deuses diante de Mim." Êxo. 20:3. Muitos estão a criar para si mesmos 

cuidados e ansiedades desnecessários, dedicando tempo e pensamento aos 

ornamentos supérfluos de que enchem sua casa. É necessário o poder de 

Deus para despertá-los desta devoção, pois é idolatria, para todos os 

efeitos. II ME 317.
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Lição 05                                                                                  
 

 Verso Áureo: E chegar-me-ei a vós para juízo; e serei uma 

testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os 

que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu 

salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e 

não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:5.

1) Que lei havia contra os feiticeiros no governo teocrático do 

antigo Israel? Êxodo 22:18.

2) Que outros tipos de pessoas não deviam ser toleradas no meio deles? 

Deuteronômio 18:9-14.

3) De que modo especial satanás tentou atrapalhar a pregação 

do evangelho nos tempos de Paulo? Por que o Senhor não pode usar 

os maus elementos? Atos 16:16-17.  

 Essa mulher era um instrumento especial de Satanás, e por meio 

de adivinhação dava muito lucro a seus senhores. Sua influência auxiliara 

o fortalecimento da idolatria. Satanás sabia que seu domínio estava sendo 

invadido, e recorreu a este meio de opor-se à causa de Deus, esperando 

misturar seus sofismas com as verdades ensinadas pelos que 

proclamavam a mensagem evangélica. As palavras de recomendação 

proferidas por essa mulher representavam um dano à causa da verdade, 

distraíam o espírito do povo dos ensinos dos apóstolos e traziam má 

reputação para o evangelho, e, por meio delas, muitos foram levados a 

crer que esses homens que falavam no Espírito e poder de Deus, eram 

impelidos pelo mesmo espírito dessa emissária de Satanás. AA 212.

4) Como os apóstolos tiveram que agir naquela ocasião? Atos 16:18-21.
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 Por algum tempo os apóstolos suportaram esta oposição; por 
inspiração do Espírito Santo, Paulo ordenou ao espírito mau que deixasse 
a mulher. Seu imediato silêncio provou serem os apóstolos servos de Deus 
e que o demônio tinha conhecimento disto e obedecera a sua ordem.
 Libertada do espírito mau e restituída ao uso da razão, a mulher 
preferiu seguir a Cristo. Seus senhores ficaram alarmados por causa de 
seus proventos. Viram que toda esperança de obter dinheiro por meio de 
suas adivinhações e predições estava perdida, e que, se fosse permitido 
aos apóstolos continuar com a obra do evangelho, estaria logo esgotada 
inteiramente sua fonte de renda. AA 212-213.

5) Qual era a condição do povo de Éfeso quando o apóstolo Paulo 
chegou ali? 

 Éfeso era o centro popular da adoração de Diana. A fama do 
magnificente templo da "Diana dos efésios", estendia-se através de toda a 
Ásia e do mundo. Seu insuperável esplendor tornava-o o orgulho não 
apenas da cidade, mas da nação. Declarava a tradição haver o ídolo caído 
do céu dentro do templo. Sobre ele estavam escritos caracteres 
simbólicos, dos quais se dizia que possuíam grande poder. Livros haviam 
sido escritos pelos efésios para explicar o significado e o uso desses 
símbolos.
 Entre os que estudavam com atenção esses custosos livros, 
estavam muitos mágicos que exerciam poderosa influência sobre a mente 
dos supersticiosos adoradores da imagem no templo. AA 286.

6) Que maravilhas foram operadas por Deus em Éfeso para a derrota 
dos feiticeiros? Que fizeram com os livros perniciosos, aqueles que  
creram na mensagem? Atos 19:10-20.

 Queimando seus livros sobre magia, os conversos efésios 
mostravam que aquilo em que antes se deleitavam abominavam agora. Foi 
por praticarem artes mágicas, e por meio delas, que haviam especialmente 
ofendido a Deus e posto em perigo sua alma; e foi contra as artes mágicas 
que mostraram tal indignação. Assim deram prova de verdadeira 
conversão.
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 Esses tratados de adivinhação continham regras e formas de 

comunicação com os espíritos do mal. Eram os regulamentos da adoração 

de Satanás - regras para lhe solicitar auxílio e obter dele informações. 

Retendo esses livros os discípulos se estariam expondo à tentação; 

vendendo-os teriam colocado a tentação no caminho de outros. Haviam 

renunciado ao reino das trevas, e para destruir seu poder não hesitaram 

ante qualquer sacrifício. Triunfou assim a verdade sobre o preconceito 

dos homens e seu amor ao dinheiro. AA 288-289.

7) Que outro elemento satânico, tentou também, confundir o trabalho 

evangélico dos apóstolos? Atos 13:4-8.

 Não é sem luta que Satanás permite ser o reino de Deus 

estabelecido na Terra. As forças do mal estão empenhadas em incessante 

luta contra os instrumentos indicados para disseminar o evangelho; e 

esses poderes das trevas são especialmente ativos quando a verdade é 

proclamada diante de homens de reputação e genuína integridade. Assim 

foi quando Sérgio Paulo, o procônsul de Chipre, estava ouvindo a 

mensagem do evangelho. O procônsul tinha solicitado a presença dos 

apóstolos, para ser instruído na mensagem que possuíam; e agora as 

forças do mal, operando por intermédio de Elimas, o encantador, 

procuravam com malignas sugestões desviá-lo da fé, e impedir assim o 

propósito de Deus. AA 167.

8) Como Paulo agiu com Elimas, o encantador? Atos 13:9-12.

 Desta maneira sempre trabalha o inimigo caído para conservar em 

suas fileiras homens de influência que, se convertidos, prestariam 

eficiente serviço à causa de Deus. Mas o fiel obreiro do evangelho não 

precisa temer malogro à mão do inimigo, pois é seu privilégio ser 

assistido com o poder do alto a fim de enfrentar cada satânica influência.

Embora penosamente assediado por Satanás, Paulo teve a coragem de 

repreender aquele por cujo intermédio o inimigo agia. AA 167-168.
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9) Podemos crer que a feitiçaria não existe em nossos dias? 

De que forma este mal se apresenta hoje? II Timóteo 2:5.

 Supõe-se lisonjeiramente que as superstições pagãs tenham 

desaparecido diante da civilização do século vinte. Mas a Palavra de Deus 

e o severo testemunho dos fatos declaram que a feitiçaria é praticada neste 

século tanto quanto o foi nos velhos tempos da magia. O antigo sistema de 

magia é, na realidade, o mesmo agora conhecido como moderno 

espiritismo. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes por 

apresentar-se sob o disfarce de amigos já falecidos. As Escrituras 

declaram que "os mortos não sabem coisa nenhuma". Ecl. 9:5. Seus 

pensamentos, amor e ódio já pereceram. Os mortos não mantêm 

comunhão com os vivos. Mas seguro de sua antiga astúcia, Satanás 

emprega este engano para obter o controle das mentes. AA 289.

10) Que classe, em nosso tempo, faz o papel dos mágicos e feiticeiros 

do passado? Qual será o fim deles, caso não se arrependerem? 

Apocalipse 21:8; II Tessalonicenses 2:11-12.

 Os mágicos dos tempos pagãos têm seu correspondente nos 

médiuns espiritistas, nos videntes e nos cartomantes de hoje. As vozes 

misteriosas que falaram em En-Dor e em Éfeso ainda estão por suas 

palavras mentirosas desviando os filhos dos homens. Se fosse erguido o 

véu que está diante de nossos olhos, veríamos anjos maus empregando 

todas as suas artes para enganar e destruir. Onde quer que uma influência 

esteja afastando os homens de Deus, ali está Satanás exercendo seu poder 

de feitiçaria. Quando os homens se rendem a sua influência, antes de se 

darem conta a mente está desviada e a alma poluída. A admoestação do 

apóstolo à igreja de Éfeso devia ser ouvida pelo povo de Deus hoje: "E não 

comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." 

Efés. 5:11. AA 290.
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Lição 06                                                                                  
 

 Verso Áureo: Na verdade é já realmente uma falta entre vós, 

terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a 

injustiça? Por que não sofreis antes o dano? I Coríntios 6:7.

1) Como é o proceder dos ímpios? Provérbios 24:1-2.

2) Que título recebe aquele que pratica o mal? Provérbios 24:8.

3) Por que o maldizente agrada a muitos? Provérbios 18:8; 26:24-25; 

Salmos 55:21.

4) Quando, somente, é-se possível acabar com o fogo da maledicência? 

Provérbios 26:20; I Coríntios 6:7.

5) Que conselhos nos dá a palavra de Deus quanto aos mexeriqueiros? 

Provérbios 20:19; I Timóteo 5:13-15.

6)  Que trabalho satânico consegue fazer  o difamador? 

Provérbios 16:28; Levíticos 19:16.

7) Como devemos proceder em face de tanta inimizade e falta de 

simpatia existentes neste mundo? Provérbios 20:22; Prov. 24:29.

 Esperamos nós encontrar nossos irmãos no Céu? Se podemos com 

eles aqui viver em paz e harmonia, poderemos, então, com eles viver lá. 

Mas como poderemos com eles viver no Céu, se aqui não conseguirmos 

viver sem lutas nem contendas contínuas? Os que seguem procedimento 

que os separa dos irmãos, e produz discórdia e dissensão, precisam de 

conversão radical. 
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 É necessário que o nosso coração seja enternecido e subjugado 
pelo amor de Cristo. Devemos cultivar o amor por Ele demonstrado ao 
morrer por nós na cruz do Calvário. Devemos achegar-nos sempre mais ao 
Salvador. Devemos orar mais e aprender a exercer fé. Precisamos de mais 
benignidade, compaixão e cortesia. Passaremos por este mundo uma 
única vez. Não nos esforçaremos por estampar nas pessoas com quem 
convivemos o cunho do caráter de Cristo? Nosso coração endurecido 
precisa ser quebrantado. III TSM 389.

8) Como haveremos de repreender os errantes? O que o mundo 
precisa ver em nós? Provérbios 27:5-6.

 Trabalhai com ardor em prol da união. Orai e trabalhai para 
alcançá-la. Ela vos produzirá saúde espiritual, elevação de pensamento, 
nobreza de caráter, mentalidade celeste que vos capacitará para vencer o 
egoísmo e as ruins suspeitas e a ser mais do que vencedores por Aquele que 
vos amou e a Si mesmo Se deu por vós. Crucificai o eu; considerai os 
outros superiores a vós mesmos; e assim realizareis a unidade em Cristo. 
Perante o Universo celestial, bem como a igreja e o mundo, dareis a prova 
indiscutível de que sois filhos e filhas de Deus. Deus será glorificado no 
exemplo que derdes.
 O milagre que o mundo necessita ver é o que une o coração 
dos filhos de Deus, uns aos outros, por um amor cristão. Precisa ver 
o povo do Senhor assentados juntos no lugares celestiais em Cristo. 
III TSM 385-386.

9) De onde, no entanto, surgirão os inimigos dos fiéis? Miquéias 7:5-7; 
Mateus 10:34-39.

10) Que conselho temos da Escritura Sagrada quanto aqueles que se 
levantam contra os mensageiros de Deus e a verdade? Mateus 5:43-48; 
Romanos 12:17-21.

11) Embora não seja correto pagar mal por mal, como deve ser 
nosso relacionamento com os inimigos da verdade? Tito 3:10-11; 
Salmos 26:4; I Coríntios 5:9-13; Romanos 16:17-20.
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Lição 07                                                                                  
 

 Verso Áureo: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes 
diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para 
nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. II Timóteo 2:14.

1) Que classe de pessoas o apóstolo Paulo avisou que surgiriam 
nos últimos dias? II Timóteo 3:1-6.

2) Como seria a mente destes? Que fim eles terão? II Timóteo 3:7-9, 13.

3) Que espécie de elementos haveriam de surgir entre os religiosos? 
Lucas 17:1.

 Deus está irado com os que seguem uma direção de molde a fazer 
com que o mundo os odeie. Se um cristão é odiado por causa de suas boas 
obras, e por seguir a Cristo, terá uma recompensa. Mas, se ele é 
aborrecido por não adotar um procedimento de modo a ser amado; 
aborrecido por causa de suas maneiras incultas e porque faz da verdade 
motivo de disputas com os vizinhos, e vive de maneira a tornar o sábado o 
mais desagradável possível para eles, esse cristão é uma pedra de tropeço 
para os pecadores, um obstáculo para a verdade sagrada, e a menos que 
ele se arrependa, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma 
pedra de moinho, e fosse atirado ao mar. MM, Ano: 1977, Maranata 
- O Senhor Vem, pág. 155.

4) Por que muitas vezes surgem discussões e contendas? 
II Timóteo 2:14-16.

 Unidos pela confiança, pelos laços do santo amor, o irmão pode 
receber do irmão todo o auxílio que seja possível receber um do outro. ...
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 A luta pela supremacia revela um espírito que, se acariciado, 
finalmente afastará do reino do Céu aqueles que o alimentarem. A paz de 
Cristo não pode habitar na mente e no coração de um obreiro que critica e 
encontra faltas no outro obreiro, simplesmente porque o outro não pratica 
os métodos que ele considera como melhores, ou porque julga que não está 
sendo apreciado. O Senhor nunca abençoa aquele que critica e acusa seus 
irmãos, pois esta é a obra de Satanás. EV 102.

5) De onde procedem as lutas e contendas? Tiago 4:1-2.

6) Que espécie de pessoa satanás usa com mais sucesso? Tiago 3:7-12.

 Satanás se agradaria de que todos se tornassem seus aliados na obra 
de debilitar a confiança de um irmão no outro e semear discórdia entre os 
que professam crer na verdade. Satanás pode realizar seu propósito da 
maneira mais bem-sucedida por meio de professos amigos de Cristo que 
não estão andando e labutando segundo as normas de Cristo. ...
 Este é o dia da preparação do Senhor. Não temos tempo agora 
para falar de incredulidade ou... para fazer a obra do diabo. Acautelem-se 
todos de transtornar a fé dos outros lançando sementes de inveja, 
ciúme, desunião; pois Deus ouve as palavras, e Ele julga, não 
por afirmações que são sim e não, mas pelo resultado do procedimento 
da pessoa. MM, Ano: 1977, Maranata - O Senhor Vem, pág. 61.

7) Qual profecia estamos vendo seu literal cumprimento? Seriam alguns 
enganados? II Timóteo 4:3-4.

 Satanás espera envolver os remanescentes filhos de Deus na ruína 
geral que está para vir sobre a Terra. À medida que se aproxima a vinda de 
Cristo, mais determinado e decidido em seus esforços fica ele, a fim de os 
derrotar. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova 
luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos 
antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da Palavra de Deus. Mesmo 
assim, almas serão enganadas. Farão circular relatos falsos e alguns serão 
apanhados pela armadilha. Acreditarão nesses boatos e por sua vez os 
repetirão, e assim se formará uma cadeia que os liga com o 
arquienganador. Tal espírito nem sempre se manifestará em aberto desafio 
às mensagens enviadas por Deus, mas expressa-se de muitas maneiras 
uma deliberada incredulidade. Cada falsa declaração feita, alimenta e 
fortalece essa incredulidade, e por esse meio muitas almas serão levadas à 
decisão do lado errado.
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 Não podemos ser demasiado vigilantes contra toda forma de erro, 
pois Satanás está constantemente buscando afastar da verdade os homens. 
II TSM 107.

8) Que comparação notamos na Bíblia e no Espirito de Profecia sobre 
aqueles que não tem firmeza? I Coríntios 3:1-3.

 Alguns homens não têm firmeza de caráter. Assemelham-se a uma 
bola de cera, e podem ser moldados em qualquer feitio concebível. ... Essa 
fraqueza, indecisão e ineficiência precisam ser vencidas. Existe no 
verdadeiro caráter cristão alguma coisa de indomável, que não pode ser 
moldada nem subjugada pelas circunstâncias adversas. Os homens 
precisam ter, moralmente falando, espinha dorsal, uma integridade que se 
não vence pela lisonja, pelo suborno ou o terror. MM, Ano: 1977, 
Maranata - O Senhor Vem, pág. 62.  

9) Quem são os piores inimigos da igreja de Deus? Como eles agem? 
I Timóteo 5:17-20; Salmos 55:12-14.

 Os piores inimigos que temos são os que procuram destruir a 
influência dos vigias sobre os muros de Sião. Satanás opera por 
intermédio de agentes. Faz aqui um fervoroso esforço. Opera segundo um 
plano preestabelecido, e seus agentes agem em comum acordo com ele. 
Uma linha de incredulidade alastra-se através do continente e está em 
comunicação com a igreja de Deus. Tem exercido sua influência no 
sentido de solapar a confiança na obra do Espírito de Deus. Esse elemento 
aqui se encontra, operando em surdina. Cuidai não aconteça serdes 
encontrados ajudando o inimigo de Deus e do homem, espalhando falsos 
relatos, criticando e fazendo decidida oposição. II TSM 106.

10) O que é que mais coopera para destruir a união entre cristãos? 
I João 2:8-11.

 Pequeninas divergências acariciadas levam a ações que destroem 
a comunhão cristã. Não permitamos ao inimigo alcançar assim vantagens 
sobre nós. Continuemos aproximando-nos mais de Deus e uns dos outros. 
Então seremos como árvores de justiça, plantadas pelo Senhor e regadas 
pelo rio da vida. III TSM 256-247.
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Lição 08                                                                                  
 

 
 Verso Áureo: Porque ainda sois carnais; pois, havendo entre vós 
inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não 
andais segundo os homens? I Coríntios 3:3.

1) O que levou Caim matar seu próprio irmão Abel? Gênesis 4:3-8.

 Mas, em vez de reconhecer o seu pecado, Caim continuou a 
queixar-se da injustiça de Deus, e acalentar inveja e ódio a Abel. 
Rancorosamente censurou seu irmão, e tentou arrastá-lo à controvérsia 
com respeito ao trato de Deus para com eles. Com mansidão, se bem que 
destemida e firmemente, Abel defendeu a justiça e bondade de Deus. 
Indicou o erro de Caim, e procurou convencê-lo de que a falta estava com 
ele. Acentuou a compaixão de Deus ao poupar a vida de seus pais, quando 
Ele os poderia ter punido com morte instantânea, e insistiu em que Deus os 
amava, ou então não haveria dado a Seu Filho, inocente e santo, para sofrer 
a pena em que eles tinham incorrido. Tudo isto fez com que a ira de Caim 
mais se acendesse. PP 71.

2) Como procede aquele que ama verdadeiramente? I Coríntios 13:4-7.

3) Qual o motivo de José ter sido vendido por seus irmãos? Atos 7:9.

 Seus irmãos viram-no aproximar-se; porém nenhum pensamento 
da longa viagem que fizera para os encontrar, de seu cansaço e fome, do 
direito à sua hospitalidade e amor fraternal, abrandou a amargura de seu 
ódio. A vista da capa, sinal do amor de seu pai, encheu-os de agitação. "Eis 
lá vem o sonhador-mor!" (Gên. 37:19) exclamaram zombeteiramente. A 
inveja e a vingança, durante muito tempo secretamente acalentadas, agora 
os dominavam. "Matemo-lo", disseram, "e lancemo-lo numa destas 
covas, e diremos: Uma besta fera o comeu; e veremos que será dos seus 
sonhos." PP 210-211.
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4) Que é que instigou inveja nos irmãos de José? 

 Morrendo-lhe a mãe, suas afeições prenderam-se mais 
intimamente ao pai, e o coração de Jacó estava ligado a este filho de sua 
velhice. Ele "amava a José mais do que a todos os seus filhos".  PP 209.

5) Que outro fator cooperou para que os filhos de Jacó crescessem mais 
e mais carregados de inveja? Gênesis 30:14-26.

 O pecado de Jacó e o séquito de acontecimentos que determinou, 
não deixaram de exercer influência para o mal, influência esta que 
revelou seu amargo fruto no caráter e vida de seus filhos. Chegando esses 
filhos à virilidade, desenvolveram graves defeitos. Os resultados da 
poligamia foram manifestos na casa. Este terrível mal tende a secar as 
próprias fontes do amor, e sua influência enfraquece os laços mais 
sagrados. O ciúme das várias mães havia amargurado a relação da família; 
os filhos cresceram contenciosos, e sem a devida sujeição; e a vida do pai 
obscureceu-se pela ansiedade e dor. PP 208-209.

6) Como o sábio Salomão considerou a inveja? Provérbios 14:30.

7) Por que Jesus, o salvador, foi entregue pelos judeus para 
ser julgado e morto? Matheus 27:17-18.

8) Como os judeus, mais tarde, continuariam agindo com os apóstolos? 
Por que? Atos 5:17-18; 13:44-45; 17:1-5.

9) De quantas formas a inveja pode se desenvolver? Jeremias 20:10.

 Satanás exulta sobre a condição do professo povo de Deus. 
Enquanto muitos negligenciam sua própria alma, vigiam ansiosamente 
por uma oportunidade para criticar e condenar os outros. Todos têm 
defeitos de caráter, e não é difícil descobrir alguma coisa que a inveja 
pode interpretar para seu mal. "Ora", dizem esses juízes por iniciativa 
própria, "temos fatos. Far-lhes-emos uma acusação da qual não se 
poderão livrar". Aguardam uma oportunidade apropriada e então põem 
em ação seu feixe de boatos e expõem sua prosa.
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 Em seu empenho por apresentar um ponto, pessoas que têm por 

natureza uma imaginação forte, estão em perigo de se enganarem a si 

mesmas e aos outros. Apanham expressões que outros tiveram em 

momento descuidado, despercebidos de que as palavras podem ser 

pronunciadas precipitadamente, não refletindo assim os verdadeiros 

sentimentos de quem as proferiu. II TSM 22.

10) Por que a inveja é um fruto perigoso? O que se pode esperar do 

invejoso? Gálatas 5:26; Tiago 3:14-16.

 A inveja não é meramente uma perversidade do gênio, mas uma 

indisposição que perturba todas as faculdades. Começou com Satanás. Ele 

desejou ser o primeiro no Céu e, como não alcançasse todo o poder e glória 

que buscava, rebelou-se contra o governo de Deus. Invejou nossos 

primeiros pais, tentando-os ao pecado, e assim os arruinou, e a todo o 

gênero humano. O invejoso fecha os olhos às boas qualidades e nobres 

ações dos outros. II TSM 19.
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Lição 09                                                                                  
 

 Verso Áureo: O homem irascível levanta contendas; e o furioso 
multiplica as transgressões. Provérbios 29:22.

1) Qual é o desejo divino com relação aos problemas que surgem 
em nossa vida? Salmos 4:4; Efésios 4:26-27.

 Quando recebemos a Cristo na alma, como hóspede permanente, 
a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda nosso coração e 
espírito em Cristo Jesus. A vida do Salvador na Terra, embora passada em 
meio de conflito, foi uma vida de paz. Conquanto irados inimigos O 
estivessem sempre perseguindo, Ele disse: "Aquele que Me enviou está 
comigo; o Pai não Me tem deixado só, porque Eu faço sempre o que Lhe 
agrada." João 8:29. Nenhuma tempestade de ira humana ou diabólica 
poderia perturbar a calma daquela perfeita comunhão com Deus. 
MDC 15-16.

2) Como se desenvolve a vida daqueles que aceitam a Jesus? 
Romanos 15:1-3.

 Aquele que contempla a Cristo em Sua abnegação, em Sua 
humildade de coração será constrangido a dizer, como o fez Daniel 
quando viu Alguém semelhante aos filhos dos homens: "Transmudou-se 
em mim a minha formosura em desmaio." Dan. 10:8. A altivez e 
supremacia própria em que nos gloriamos, são vistas em sua verdadeira 
vileza, como testemunhos de servidão a Satanás. A natureza humana está 
sempre lutando por se manifestar, pronta para a luta; mas aquele que 
aprende de Cristo, esvazia-se do próprio eu, do orgulho, do amor da 
supremacia, e há silêncio na alma. O próprio eu é colocado ao dispor do 
Espírito Santo. Não andamos então ansiosos de ocupar o primeiro lugar. 
Não ambicionamos comprimir e acotovelar para nos pôr em destaque; 
mas sentimos que nosso mais alto lugar é aos pés de nosso Salvador. 
Olhamos para Jesus, esperando que Sua mão nos conduza, escutando Sua 
voz, em busca de guia. MDC 15.
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3) Por que a paz é destruída e a paciência se esgota nas pessoas? 

Quando, somente, há condições de suportar as provas? I João 3:13-17.

 É o amor do próprio eu que destrói a nossa paz. Enquanto o eu está 

bem vivo, estamos continuamente prontos a preservá-lo de mortificação e 

insulto; mas, se estamos mortos, e nossa vida escondida com Cristo em 

Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças. Seremos 

surdos às censuras, e cegos à zombaria e ao insulto. MDC 16.

4) Qual é a diferença entre a paz terrena e a paz que provém da 

mansidão de Cristo? Tiago 1:16-17; 3:17.

 A felicidade derivada de fontes terrenas é tão mutável como a 

podem tornar as várias circunstâncias; a paz de Cristo, porém, é constante 

e permanente. Ela não depende de qualquer circunstância da vida, da 

quantidade de bens mundanos, ou do número de amigos. Cristo é a fonte 

da água viva, e a felicidade que dEle procede não pode jamais falhar.

 A mansidão de Cristo, manifestada no lar, tornará felizes os 

membros da família; ela não provoca disputas, não dá más respostas, mas 

acalma o temperamento irritado, e difunde uma suavidade que se faz sentir 

por todos os que se acham dentro do aprazível ambiente. Sempre que é 

nutrida, torna as famílias da Terra uma parte da grande família do Céu. 

MDC 16-17.

5) Como haveremos de sofrer a ira dos outros e a falsa acusação? 

Colossenses 3 :12-14.

 Muito melhor nos é sofrer sob falsa acusação, do que nos 

infligirmos a nós mesmos a tortura da desforra sobre os nossos inimigos. 

O espírito de ódio e vingança teve sua origem em Satanás, e só pode trazer 

mal sobre aquele que o nutre. Humildade de coração, aquela mansidão que 

é o fruto de permanecer em Cristo, é o verdadeiro segredo da bênção. "Ele 

adornará os mansos com a salvação." Sal. 149:4. MDC 17.
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6) O que acontece com aquele que se ira facilmente? Provérbios 
14:17 e 29.

 Nunca devemos perder o domínio de nós mesmos. Conservemos 
sempre diante de nós o Modelo perfeito. É um pecado falar de modo 
impaciente e mal-humorado, ou ficar zangado - ainda mesmo que não 
falemos. Devemos andar dignamente, representando corretamente a 
Cristo. Falar uma palavra irada é como a pedra batendo na pedra: 
imediatamente suscita sentimentos de ira.
 Nunca sejais como o ouriço da castanha. No lar, não vos permitais 
usar palavras ásperas e ríspidas. Deveis convidar o Hóspede celestial para 
vir a vosso lar, possibilitando, ao mesmo tempo, a Ele e aos anjos 
celestiais, habitar convosco. Deveis receber a justiça de Cristo, a 
santificação do Espírito de Deus, a beleza da santidade, para que possais 
revelar a Luz da Vida aos que estão ao vosso redor. OC 95.

7) Que pessoas promovem as contendas com mais facilidade? 
Provérbios 15:18.

8) Como se referiu Salomão quanto a mulher rixosa e iracunda? 
Provérbios 21:19.

9) Por que o sábio nos aconselha a evitar a pessoa colérica ou irada? 
Provérbios 22:24-25.

10) Como os casais e os irmãos de fé devem proceder a fim de 
evitar a discórdia? I Pedro 3:7-9.
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Lição 10                                                                                  
 

 Verso Áureo: E até importa que haja entre vós heresias, para que 
os que são sinceros se manifestem entre vós. I Coríntios 11:19.

1) Que pessoas Satanás procuraria sempre introduzir na igreja 
de Deus? Mateus 23:23-28.

 O desejo e plano de Satanás é 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 pouca 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 considerada como intolerante, farisaica e 
fanática. Por causa desses obreiros considerar-se-á a obra da verdade 
indigna de atenção. Ev 212.

2) Que obra especial os homens experimentados tem de fazer? Por que? 
I Pedro 4:10.

 Deus tem uma obra especial para os homens experimentados 
fazerem. Terão eles que proteger a causa de Deus. Têm que cuidar de que a 
obra de Deus não seja confiada a homens que creiam ter o privilégio de 
proceder segundo o seu 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 
salutar na causa. Haverá falsos mestres, maus obreiros que, insinuando o 
erro, afastarão da verdade as almas. Cristo orou para que Seus seguidores 
fossem um, como 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 212-213.
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3) Embora alguns não preguem abertamente uma divisão, como 
eles encaram a ligação com a igreja? O que seria melhor aos que 
agem independentes? I Coríntios 11:17-19.

 Todos querem plena liberdade religiosa, e cada um age 
independentemente dos outros, e pretendem no entanto que Deus esteja 
atuando especialmente entre eles. ... Esta gente não está em seu juízo; são 
levados por um falso reavivamento, e sabemos que não possuem a 
verdade. ... Quisera  Deus que eles se reformassem ou abandonassem o 
sábado! Assim não se atravessariam no caminho dos descrentes. 
MM, Ano: 1977, Maranata - O Senhor Vem, pág. 155.

4) Por que muitas vezes o caminho da verdade é blasfemado e rejeitado? 
Romanos 2:23-24; Tito 3:10-11.

 Deus não esqueceu o Seu povo, escolhendo um homem isolado 
aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhes confie a verdade. Não 
dá a um homem luz contrária à estabelecida fé do corpo de crentes. Em 
toda reforma, surgiram homens pretendendo isso. Paulo advertiu a igreja 
de seu tempo: "Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão 
coisas perversas, para atraírem os discípulos após si." Atos 20:30. 
O maior mal ao povo de Deus vem por intermédio dos que saem 
de seu meio, falando coisas perversas. Por eles é blasfemado o caminho 
da verdade.
 Ninguém confie em si mesmo, como se Deus lhe houvesse 
conferido luz especial acima de seus irmãos. II TSM 103.

5) Quando, somente, é possível a apresentação de novos pontos de 
vista? I Pedro 4:11.

 Devem todos ser cuidados os quanto à apresentação de novos 
pontos de vista sobre as Escrituras, antes de terem dado a esses pontos 
completo estudo, e estarem plenamente preparados para sustentá-los com 
a Bíblia. Não introduzais coisa alguma que cause dissensão, sem a clara 
evidência de que nisto Deus está dando uma mensagem especial para este 
tempo. TM 106.
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6) Qual é a regra que Deus aponta a fim de evitar a dissensão? 
I Pedro 5:5.

 O erro jamais é inofensivo. Nunca ele santifica, mas sempre traz 
confusão e dissensão. É sempre perigoso. O inimigo tem grande poder 
sobre os espíritos que não se achem plenamente fortalecidos pela oração, 
e firmados na verdade bíblica.
 Existem mil tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a 
luz da verdade; e a única segurança para qualquer de nós está em não 
recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das 
Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. 
Apresentai-a a eles, com espírito humilde e pronto para aprender, fazendo 
fervorosa oração; e, se eles não virem luz nisto, atendei ao seu juízo, 
porque "na multidão de conselheiros há segurança". Prov. 11:14. 
II TSM 104-105.

7) Como alguns fazem ao aceitarem ideias novas ou erros antigos? 
I Timóteo 6:3-4; Atos 15:1-6.

 Alguém aceita umas ideias novas e originais, que não parecem 
discordar da verdade. Fala disso e sobre isso se demora, até que lhe parece 
revestido de beleza e importância, pois Satanás tem poder para lhe dar 
essa falsa aparência. Por fim torna-se o seu tema todo absorvente, o único 
e grande ponto em volta do qual tudo gira; e a verdade é desarraigada 
do coração. II TSM 104.

8) Por que os anjos não são atraídos em certos lares? Efésios 5:15-17.

 As palavras agradáveis e alegres não custam mais que as 
desagradáveis e mal-humoradas. Não gostais de que vos digam palavras 
ásperas? Lembrai-vos de que, quando falais palavras dessa natureza, os 
outros sentem a aguda picada. ... Pais, trazei a piedade prática para o lar. 
Os anjos não são atraídos para um lar em que reina a discórdia. Ensinai 
vossos filhos a falar palavras que tragam luz e alegria. OC 147.

9) Qual é o efeito de palavras ásperas e impertinentes ditas no lar? 
Efésios 6:4.
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 No lar onde são pronunciadas palavras ásperas, impertinentes, 

mal-humoradas, as crianças choram muito; e em sua tenra sensibilidade 

são impressas as marcas da infelicidade e da discórdia. Portanto, mães, 

deixai que vossa face se ilumine com alegria. Sorride, se puderdes, e a 

mente e o coração dos pequenos refletirão a luz do vosso rosto como a 

pintura aprimorada de um artista retrata as feições humanas. Assegurai-

vos, mães, de que tendes a Cristo habitando em vós, de maneira que na 

mente influenciável de vossos filhos seja impressa a semelhança divina.  

LA 436.

10) Como Deus considera as palavras duras? Efésios 4:29-32.

 Palavras duras atingem o coração através do ouvido, despertando 

as piores paixões da alma e tentando homens e mulheres a quebrar os 

mandamentos de Deus. ... Palavras são como sementes que se plantam. 

Há entre os membros de muitas famílias o hábito de dizer coisas com 

liberdade e descuido; e o hábito de proferir palavras duras, torturantes, 

torna-se cada vez mais forte à medida em que é tolerado, e assim muitas 

palavras objetáveis que são proferidas o são segundo a ordem de Satanás, 

e não segundo a ordem de Deus. ... Palavras ardentes de ira jamais deviam 

ser proferidas, pois são à vista de Deus e dos santos anjos como uma 

espécie de blasfêmia. LA 439.
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Lição 11                                                                                  
 

 
 Verso Áureo: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem 
dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos 
deles. Romanos 16:17.

1) O que Satanás haveria de procurar fazer no fim da história terrestre? 
Apocalipse 12:12.

 Satanás pode jogar habilmente a partida da vida com muitas almas, 
e opera de maneira capciosa, enganadora, para estragar a fé do povo de 
Deus e o desanimar. ... Ele trabalha hoje como o fez no Céu, para dividir o 
povo de Deus, justamente na derradeira etapa da história terrestre. Ele 
busca suscitar dissensão, levantar contenda e discussão, e remover, se 
possível, os antigos marcos da verdade confiada ao povo de Deus. Procura 
fazer parecer como se o Senhor Se contradissesse. Ev 359-360.

2) Quando é que o arquienganador consegue melhor seus intentos? 
I Timóteo 1:3-7.

 É quando Satanás aparece como anjo de luz que ele apanha as 
almas em sua cilada, enganando-as. Homens que pretendem haver sido 
ensinados por Deus, adotarão teorias enganadoras, e em seu ensino 
adornarão por tal forma esses enganos que introduzirão ilusões satânicas. 
Assim se apresentará o adversário como um anjo de luz, e terá 
oportunidade de introduzir suas fábulas aprazíveis.
 Esses falsos profetas terão de ser enfrentados. Farão um esforço 
para enganar a muitos, induzindo-os a aceitar falsas teorias. Muitas 
passagens serão de tal modo mal aplicadas, que as teorias enganosas 
basear-se-ão aparentemente nas palavras que Deus proferiu. A preciosa 
verdade será destinada a comprovar e constatar o erro. Ev 360.

3) O que seria para os crentes pior do que a própria perseguição? 
Gálatas 5:12.
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 Cristo predisse que o aparecimento de enganadores seria 
acompanhado de mais perigos para Seus discípulos do que a própria 
perseguição.
 Esta advertência é várias vezes repetida. Contra os sedutores, com 
seus problemas científicos, deviam acautelar-se mais do que contra 
qualquer outro perigo que eles tivessem de enfrentar; pois a entrada 
desses espíritos sedutores significa a introdução dos erros 
engenhosamente preparados por Satanás para enfraquecer as percepções 
espirituais dos que não tiveram senão pequena experiência nas operações 
do Espírito Santo, e dos que ficam satisfeitos com um bem limitado 
conhecimento espiritual. O esforço dos sedutores tem sido destruir a 
confiança na verdade de Deus e tornar impossível discernir a verdade do 
erro.  Ev 359.

4) Até mesmo quem seria usado pelo maligno? Em que ponto alguns 
haviam de mexer? Gálatas 2:6.

 Esses falsos profetas terão de ser enfrentados. Farão um esforço 
para enganar a muitos, induzindo-os a aceitar falsas teorias. Muitas 
passagens serão de tal modo mal aplicadas, que as teorias enganosas 
basear-se-ão aparentemente nas palavras que Deus proferiu. A preciosa 
verdade será destinada a comprovar e constatar o erro. Esses falsos 
profetas, que pretendem ser ensinados por Deus, tomarão belos textos 
dados para adornar a verdade, e usá-los-ão como um vestido de justiça 
para encobrir teorias falsas e perigosas. E mesmo alguns daqueles que, 
em tempos passados, foram honrados pelo Senhor, apartar-se-ão tanto da 
verdade que advogarão teorias desorientadoras com respeito a muitos 
aspectos da verdade, inclusive a questão do santuário.  Ev 360.

5) Enquanto Satanás não dá o golpe decisivo, o que ele articula 
com seus anjos maus? Efésios 6:10-11.

 “Enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos 
esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. 
Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos. Especialmente 
em suas grandes reuniões, nossa causa muito sofrerá, e devemos exercer 
grande vigilância, e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar 
que as almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas ”. 
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  “Terei no terreno, como meus agentes, homens que mantenham 
falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para 
enganar almas. Também terei presentes pessoas incrédulas, que 
expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à Sua 
igreja. Lesse o povo e cresse essas admoestações, e pouca esperança 
poderíamos ter de vencê-los. Mas se pudermos desviar-lhes a atenção 
dessas advertências, permanecerão ignorando nosso poder e sagacidade, e 
finalmente os ganharemos para as nossas fileiras”. TM 474-475.

6) O que o diabo procuraria desenvolver com muito ardor? Efésios 5:11.

  “Deus não permitirá que Suas palavras sejam menosprezadas 
impunemente. Se pudermos conservar as almas enganadas durante algum 
tempo, retirar-se-á a misericórdia de Deus, e Ele as abandonará ao nosso 
completo domínio” .
 “Temos de causar lutas e divisões. Temos de destruir a ansiedade 
deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, 
acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a 
inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos de Sua presença; e 
todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica” . TM 475.

7) Que incidente se deu, certa vez, na igreja de Antióquia? 
Gálatas 2:8-13.

 Quando Pedro, posteriormente, visitou Antióquia, captou a 
confiança de muitos por sua conduta prudente para com os conversos 
gentios. Por algum tempo ele agiu de acordo com a luz dada pelo Céu. 
Dominou seu natural preconceito até o ponto de sentar-se à mesa com os 
conversos gentios. Mas quando certos judeus zelosos da lei cerimonial 
vieram de Jerusalém, Pedro mudou, desavisadamente, o seu procedimento 
para com os conversos do paganismo. Alguns "judeus também 
dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela 
sua dissimulação". Gál. 2:13. Esta revelação de fraqueza da parte daqueles 
que haviam sido respeitados e amados como dirigentes, produziu dolorosa 
impressão na mente dos crentes gentios. A igreja foi ameaçada de divisão. 
AA 197-198.
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8) Como Paulo teve que agir com Pedro naquela ocasião? 
Gálatas 2:14-16.

 Mas Paulo, que viu a subversiva influência do erro praticado para 
com a igreja pela duplicidade de atitude da parte de Pedro, reprovou-o 
abertamente por dissimular assim seus verdadeiros sentimentos. Na 
presença da igreja, Paulo arguiu a Pedro: "Se tu, sendo judeu, vives como 
os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como 
judeus?" Gál. 2:14. AA 198.

9) Como Pedro evitou uma possível divisão na igreja? I Pedro 2:1-3.

 Pedro viu o erro em que havia caído, e procurou imediatamente 
reparar, tanto quanto possível, o mal que causara. Deus, que conhece o 
fim desde o princípio, permitiu que Pedro revelasse essa fraqueza de 
caráter, para que o provado apóstolo visse nada haver em si de que se 
pudesse vangloriar. AA 198.

10) Que lição podemos tirar do fato acontecido com Pedro? 
I Timóteo 4:16.

 Mesmo os melhores homens, se entregues a si próprios, errarão no 
julgamento. Deus viu também que no tempo por vir, alguns seriam tão 
iludidos que atribuiriam a Pedro e seus pretensos sucessores as elevadas 
prerrogativas que só a Deus pertencem. E esse registro de fraqueza do 
apóstolo permanece como uma prova de sua falibilidade, e de que ele, de 
modo algum, esteve acima do nível dos outros apóstolos.
 A história deste desvio dos retos princípios permanece como 
solene advertência a homens em posições de confiança na causa de Deus, 
para que não venham a fracassar na integridade mas se apeguem 
firmemente ao princípio. Quanto maiores as responsabilidades colocadas 
sobre o agente humano, e quanto mais amplas suas oportunidades para 
mandar e controlar, é certo que mais erros cometerá se não seguir 
cuidadosamente o caminho do Senhor e trabalhar em harmonia com as 
decisões tomadas pelo corpo geral de crentes reunidos em concílio. 
AA 198-199. 
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11) Que exemplo deu Paulo em seu ministério, embora recebesse a guia 

direta de Deus? Filipenses 2:3-4.

 Em seu ministério, Paulo era muitas vezes compelido a 

permanecer sozinho. Ele fora especialmente ensinado por Deus, e não 

ousava fazer concessões que envolvessem princípios. Às vezes o fardo era 

pesado, mas Paulo permanecia firme pelo direito. Ele considerava que a 

igreja não deve jamais ser levada debaixo de controle do poder humano. 

As tradições e máximas humanas não devem tomar o lugar da verdade 

revelada. O progresso da mensagem evangélica não deve ser detido 

por preconceitos e preferências de homens, qualquer que seja sua posição 

na igreja.

 Paulo dedicara sua pessoa e todas as suas faculdades ao serviço de 

Deus. Havia recebido as verdades do evangelho diretamente do Céu, e em 

todo o seu ministério mantivera vital ligação com os instrumentos 

celestiais. Tinha sido ensinado por Deus com respeito a impor encargos 

desnecessários aos cristãos gentios; assim, quando crentes judaizantes 

introduziram na igreja de Antioquia a questão da circuncisão, Paulo 

conhecia o pensamento do Espírito de Deus com respeito a tal ensino, e 

tomou decisão firme e inabalável, que libertou as igrejas de ritos e 

cerimônias judaicos.

 Não obstante o fato de haver sido Paulo ensinado pessoalmente por 

Deus, não mantinha ele ideias extremadas de responsabilidade individual. 

Embora buscando de Deus a guia direta, estava sempre pronto a 

reconhecer a autoridade contida no corpo de crentes unidos em comunhão 

de igreja. Sentia a necessidade de aconselhar-se; e quando surgiam 

assuntos de importância, alegrava-se em poder apresentá-los perante a 

igreja, e em unir-se com os irmãos para buscar de Deus sabedoria para 

fazer decisões acertadas. Mesmo "os espíritos dos profetas", declarou ele, 

"estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão 

de paz, como em todas as igrejas dos santos". I Cor. 14:32 e 33. Com Pedro 

ele ensinava que todos unidos na qualidade de igreja deviam ser "sujeitos 

uns aos outros". I Ped. 5:5. AA 199-200.
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Lição 12                                                                                  
 

 Verso Áureo: E, como foi nos dias de Noé, assim será também a 
vinda do Filho do homem. Mateus 24:37.

1) Quais os principais motivos da raça humana estar tão degenerada? 
Êxodo 20:5 .(u.p.).

 Nossos antepassados nos legaram costumes e apetites que estão 
enchendo o mundo de enfermidades. Os pecados dos pais, mediante o 
apetite pervertido, são com terrível poder visitados nos filhos até à 
terceira e quarta gerações. A errônea alimentação de muitas gerações, os 
hábitos glutões e a condescendência consigo mesmo que há no povo, 
estão enchendo nossos asilos de mendicidade, nossas prisões e os asilos 
de alienados. A intemperança no tomar chá e café, vinho, cerveja, rum e 
sidra, e o uso do fumo, ópio e outros narcóticos, têm redundado em grande 
degenerescência mental e física, a qual vai em contínuo progresso. 
Temp. 174.

2) Como os pais devem procurar neutralizar as más tendências 
transmitidas aos filhos? Deuteronômio 6:6-8.

 Os pais talvez transmitissem a seus filhos tendências e apetites e 
paixões que dificultem mais a obra de educar e exercitar esses filhos para 
serem estritamente temperantes e terem hábitos puros e virtuosos. Se o 
desejo de comidas prejudiciais e estimulantes e narcóticos lhes foi 
transmitido como um legado paterno, que responsabilidade terrivelmente 
solene repousa sobre os pais quanto a contrabalançar as más tendências 
que passaram a seus filhos! Quão zelosa e diligentemente devem os pais 
trabalhar para cumprir seu dever, com esperança e fé, para com seus 
infortunados filhos! Temp. 174-175.
 Comecem os pais a cruzada contra a intemperança em sua própria 
lareira, no seio da família, nos princípios que ensinam seus filhos a 
seguirem desde a infância, e poderão esperar bom êxito. Temp. 175-176.
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3) Como, no entanto, milhares seguem no ritmo da vida? 
Provérbios 14:11.

 Em sua ignorância ou negligência, os pais dão aos filhos as 
primeiras lições de intemperança. À mesa, carregada de condimentos 
prejudiciais, comida indigesta e gulodices cheias de especiarias, a criança 
adquire o gosto do que lhe é nocivo, que tende a irritar as delicadas 
membranas do estômago, inflama o sangue e fortalece as paixões 
sensuais. O apetite logo anseia por alguma coisa mais forte, e é usado o 
fumo para satisfazer esse anseio. Como essa satisfação serve apenas para 
aumentar o anormal desejo de estimulantes, eles recorrem logo à bebida 
alcoólica, seguindo-se a embriaguez. Eis o curso da grande estrada da 
intemperança. Temp. 182-183.

4) Que atitude de muitos faz com que milhares sejam afetados? 
Provérbios 10:32.

 Deveis empenhar-vos na temperança em todas as coisas. Deveis 
considerá-la no que comeis e no que bebeis. Entretanto, dizeis: "Não é da 
conta de ninguém o que eu como, ou o que bebo, ou o que ponho à mesa." 
É, sim, da conta de alguém, a menos que tomeis vossos filhos e os 
prendais, ou vades ao deserto, onde não sejais um peso para os outros, e 
onde vossos filhos turbulentos e viciosos não corrompam a sociedade em 
que vivem. Temp. 183-184.

5) Com que época podemos comparar a situação atual? Mateus 
24:37-39.  

 Os mesmos pecados que trouxeram destruição sobre o mundo nos 
dias de Noé, existem em nossos dias. Homens e mulheres levam agora o 
comer e beber tão longe, que finda em glutonaria e embriaguez. Este 
pecado dominante, a satisfação do apetite pervertido, inflamava as 
paixões nos dias de Noé, levando a vasta corrupção. A violência e o pecado 
chegaram ao Céu. Esta poluição moral foi finalmente varrida da Terra pelo 
Dilúvio. ...
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 Comer, beber e vestir são levados a tal excesso, que se tornam 
crimes. Encontram-se entre os pronunciados pecados dos últimos dias, e 
constituem um sinal da próxima vinda de Cristo. Tempo, dinheiro e 
forças, que pertencem ao Senhor, mas que Ele nos confiou, são gastos em 
superfluidades de vestuário e iguarias para o apetite pervertido, que 
diminuem a vitalidade, e trazem sofrimento e decadência. Temp. 227.

6)  Como Satanás  d ir ige  sua  “Marcha para  a  mor te”? 
II Tessalonicenses 2:9-12.

 Para que os homens não tenham tempo para meditação, Satanás os 
leva para uma rotina de frivolidades e busca de prazeres, de comidas e 
bebidas. Enche-os da ambição de se exibirem, para que se exaltem. Passo 
a passo, o mundo está ficando nas condições que reinavam nos dias de 
Noé. Todo imaginável crime é cometido. A concupiscência da carne, a 
soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a 
crueldade... - tudo isso é operação de instrumentos satânicos. A este 
círculo de crime e de loucura o homem chama "vida". Temp. 229.

7) Qual tem sido a atuação da maioria das igrejas da época? 
II Timóteo 3:5.

 Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres 
disfarçado por uma "aparência de piedade"! II Tim 3:5. Uma religião que 
permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, entregarem-se 
à satisfação egoísta ou sensual, é tão agradável às multidões hoje como o 
foi nos dias de Israel. E ainda há Arãos flexíveis, que ao mesmo tempo em 
que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos 
que não são consagrados, e assim os induzirão ao pecado. PP 317.
 As igrejas que conservam membros que se acham ligados com o 
comércio de bebidas, tornam-se responsáveis pelas transações que têm 
lugar por meio desse comércio. Temp. 231.
 Para a obtenção de dinheiro para fins religiosos, a que meio 
recorrem muitas igrejas? A vendas, comidas, quermesses, e até a rifas e 
coisas semelhantes. Freqüentemente, o lugar consagrado para o culto 
divino é profanado por festanças em que se come e bebe, compra e vende, 
e as pessoas se divertem. III TSM 328.



45

8) Até que pondo chegaram alguns, cansando-se de tudo? 
Provérbios 12:21.

 Muitos continuam na descuidada satisfação própria, até que se 
tornam tão cansados da vida, que se suicidam. Dançando e pagodeando, 
bebendo e fumando, satisfazendo as paixões sensuais, eles vão como o boi 
ao matadouro. Satanás atua com toda a sua arte e com seus enganos, para 
manter os homens marchando, como cegos, para a frente, até que o Senhor 
Se erga de Seu lugar, para castigar os habitantes da Terra, por causa de suas 
iniquidades, quando a Terra exporá seu sangue e não mais encerrará 
os seus mortos. O mundo inteiro parece estar em marcha para a morte. 
Temp. 229-230.

9) Que fator tem cooperado para o desmembramento dos lares 
e perdição dos jovens? Provérbios 13:20.

 Muitos pais se mudam de sua morada no campo para a cidade, 
considerando-a mais desejável localização, ou mais proveitosa. Com essa 
mudança, no entanto, expõem seus filhos a muitas e grandes tentações. Os 
rapazes não têm emprego, e obtêm uma educação de rua, vão de um passo 
a outro na depravação, e perdem todo interesse em tudo quanto é bom, 
puro e santo. Quão melhor haveria sido os pais ficarem com sua família 
no campo, onde as influências são mais favoráveis para o vigor 
físico e mental...
 Pela negligência dos pais, a juventude em nossas cidades está 
corrompendo seus caminhos e poluindo a alma diante de Deus. Isto será 
sempre o fruto da ociosidade. As casas de misericórdia, as prisões e as 
sepulturas contam a dolorosa história dos negligenciados deveres dos 
pais. Temp. 210-211.

10) Como o enganador consegue levar o mundo em cativeiro e ruína? 
Provérbios 13:6 e 21.

 Satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso das 
bebidas alcoólicas e do fumo, café e chá preto. A mente dada por Deus, que 
deve ser conservada clara, é pervertida pelo uso de narcóticos. O cérebro 
não mais é capaz de discernir corretamente. O inimigo tem o controle. O 
homem vendeu sua razão por aquilo que o enlouquece. Não tem senso 
algum do que é direito. Temp. 17.
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Lição 13                                                                                  

 

 Verso Áureo: Aconselho-te que de mim compres ouro provado 

no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e 

não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com 

colírio, para que vejas. Apocalipse 3:18.

1) Como somos considerados desde o nascimento? Naturalmente há em 

nosso coração um espírito bondoso? Que faremos diante de tantos 

males e pecados? Salmos 51:5; 53:2-3; Efésios 2:3; Jeremias 17:9; 

Mateus 15:19; I Pedro 1:13-16.

 O coração do homem é, por natureza, frio, escuro e desagradável; 

sempre que alguém manifeste espírito de misericórdia e perdão, fá-lo, 

não de si mesmo, mas mediante a influência do divino Espírito

 a mover-lhe o coração. MDC 21-22.  

Nós somos pecaminosos por natureza, e temos uma obra 

a fazer para purificar o templo da alma de toda impureza. 

Review and Herald, 27 de maio de 1884.

Não nos achegaremos ao Senhor para que Ele nos possa salvar de 

toda intemperança no comer e beber, de toda paixão profana, 

concupiscente, toda impiedade? Não nos humilharemos perante Deus, 

afastando de nós tudo quanto corrompe a carne e o espírito, para que, em 

Seu temor, aperfeiçoemos a santidade do caráter? Temp. 22.

2) Qual é o único remédio para o pecador ser salvo? I Pedro 3:18; 

Romanos 5:1; Tito 3:3-7.
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 Não há outra base de paz senão essa. A graça de Cristo, recebida no 
coração, subjuga a inimizade; afasta a contenda, e enche o coração de 
amor. Aquele que se acha em paz com Deus e seus semelhantes, não se 
pode tornar infeliz. Em seu coração não se achará a inveja; ruins suspeitas 
aí não encontrarão guarida; o ódio não pode existir. O coração que se 
encontra em harmonia com Deus partilha da paz do Céu, e difundirá ao 
redor de si sua bendita influência. O espírito de paz repousará qual orvalho 
sobre os corações desgostosos e turbados pelos conflitos mundanos. 
MDC 27-28.

3) Poderia Jesus ser nosso Salvador caso Ele tivesse nossa natureza 
corrompida e com propensões para o mal? Com que natureza humana 
Jesus veio ao mundo? Devemos ter alguma dúvida quanto a uma 
completa ausência de pecado na natureza humana de Cristo? 
João 8:46; II Coríntios 5:21; Hebreus 7:26; I Pedro 1:19-20; I João 3:5.

 A Divindade não Se tornou humana, e o humano não foi deificado 
pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade 
pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então Ele não 
poderia ser um sacrifício perfeito. Manuscrito 94, 1893. III ME 131.
 Não devemos nos tornar comuns ou terrenos em nossos 
pensamentos, e em nossas idéias pervertidas não devemos pensar que a 
possibilidade de Cristo ceder às tentações de Satanás degradou Sua 
humanidade fazendo com que Ele viesse a possuir as mesmas propensões 
pecaminosas e corruptas que o homem possui. Manuscrito 57, 1890. 
Manuscript Releases, Vol. 16, pág. 182.

Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na 
natureza humana de Cristo. Signs of the Times, 9 de junho de 1898. 
I ME 256. 

Cristo foi a única pessoa que andou sobre a Terra em quem não 
havia nenhuma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e 
irrepreensível. The Youth's Instructor, fevereiro de 1873. III ME 134.

Quando Cristo inclinou Sua cabeça e morreu, Ele derribou os 
pilares do reino de Satanás. Ele o derrotou com a mesma natureza sobre a 
qual, no Éden, Satanás obteve vitória. O inimigo foi vencido por Cristo em 
Sua natureza humana. The Youth's Instructor, 25 de abril de 1901. 
Comentário Bíblico, Vol. 5, pág. 1.108.
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4) Quando, somente, uma pessoa degenerada e viciada, pode se 
conservar livre do diabo? Efésios 6:10-18.

 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. Encontra-se na 
posição em que os anjos celestes se ligam a ele, dando-lhe força moral 
para vencer. Temp. 103.

5) Que valor tem uma pessoa salva, principalmente, quando 
se trata de um jovem? I Pedro 2:11-17.

 Um jovem que foi instruído pela devida educação doméstica, 
colocará sólidas vigas na construção de seu caráter, e pelo exemplo e pela 
vida, uma vez que suas faculdades sejam devidamente empregadas, ele se 
tornará uma força em nosso mundo para conduzir outros para o alto e para 
a frente na senda da justiça. A salvação de uma alma é a salvação de muitas 
almas. Temp. 88.

6) Qual será a disposição do verdadeiro crente com relação 
a prosperidade financeira da obra evangélica? II Coríntios 9:7-13.

 Satanás se agrada com que aumenteis vossas fazendas e 
empregueis vossos meios em empreendimentos mundanos, pois assim 
procedendo não só impedis a causa de avançar, mas pela ansiedade e 
excesso de trabalho diminuís vossa perspectiva da vida eterna.



Agora devemos tomar a peito a ordem de nosso Salvador: "Vendei o 
que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam; 
tesouro nos Céus que nunca acabe." Luc. 12:33. É agora que nossos 
irmãos deveriam estar reduzindo suas posses, em vez de aumentá-las. 
Estamos prestes a mudar-nos para uma terra melhor, a celestial. Não 
procedamos, pois, como quem queira habitar confortavelmente sobre a 
Terra, mas ajuntemos nossos objetos no espaço mais limitado possível.
 Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá 
o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa 
senão aos que tenham o sinal da besta. II TSM 43-44.

7) Por que o diabo deseja que a obra de Deus caia em miséria? 
O que será dos egoístas? 

 "Ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se 
embriaguem com os cuidados desta vida. Apresentai o mundo diante 
deles em sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui, e fixem 
sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar 
que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra 
nós. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais 
dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino tirando de nós os 
nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que 
com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que 
odiamos, e não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que 
toda a pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder, e finalmente se 
separará do povo de Deus. TM 473-474.

8) Como uma pessoa transformada considerará os guias da igreja 
e os demais irmãos? Como pensava, Judas Iscariotes, da honestidade 
de Mateus? Hebreus 13:16-17.

 Judas era altamente considerado pelos discípulos, e exercia sobre 
eles grande influência. Tinha em elevada estima as próprias aptidões, e 
considerava seus irmãos como muito inferiores a si, no discernimento e na 
capacidade. Não viam suas oportunidades, pensava, nem se aproveitavam 
das circunstâncias. A igreja nunca prosperaria tendo como guias homens 
de vistas assim curtas.
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 Pedro era impetuoso; agia sem consideração. João, que 
entesourava as verdades caídas dos lábios de Cristo, era olhado por Judas 
como um fraco financista. Mateus, cujo preparo lhe ensinara a ser exato 
em tudo, era tão meticuloso em questões de honestidade e estava sempre 
pensando nas palavras de Cristo, absorvendo-se com elas por tal forma 
que, segundo o juízo de Judas, não era de confiar que fosse capaz de agir 
com argúcia e vasto alcance nos negócios. Assim passava Judas em revista 
todos os discípulos, e lisonjeava-se de que a igreja se veria muitas vezes 
em perplexidades e apuros, não fora sua habilidade como administrador. 
DTN 717.

9) Como um justificado deve galgar a escada de Pedro? II Pedro 1:5-7.

 Chamai a atenção dos jovens para a escada de Pedro, de oito 
degraus, e colocai-lhes os pés, não no degrau mais elevado, mas no mais 
baixo, e com fervorosa solicitude incentivai-os a subir até o alto.
 Cristo... é a escada. A base é colocada firmemente na Terra em Sua 
humanidade; o degrau mais alto atinge o trono de Deus em Sua divindade. 
A humanidade de Cristo cinge a humanidade caída, ao passo que Sua 
divindade se apodera do trono de Deus. Somos salvos galgando um 
degrau da escada após o outro, olhando para Cristo, apegando-nos a 
Cristo, ascendendo passo a passo à altura de Cristo, de modo que Ele Se 
torne para nós sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Fé, virtude, 
conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade 
são os degraus dessa escada. Todas essas virtudes devem ser manifestadas 
no caráter cristão; e "fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque 
assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo". MM, Ano: 1977, Maranata - 
O Senhor Vem, pág. 82.
 
10) Que método é necessário para desempenharmos todo o dever 
que está diante de nós? II Pedro 1:8-11; Tito 3:8-9.

 Não deveis pensar que precisais esperar até haverdes aperfeiçoado 
uma virtude antes de cultivar outra. Não; elas devem crescer juntas...; 
cada dia que viveis, podereis estar aperfeiçoando os benditos atributos 
plenamente revelados no caráter de Cristo; e quando fizerdes isto, estareis 
trazendo luz, amor, paz e alegria a vossos lares. SDA Bible Commentary, 
vol. 7, pág. 943.
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 Não vos torneis opressos pela grande soma de trabalho que tendes 

de realizar durante a vossa vida, pois não se requer de vós que o façais todo 

de uma vez. Levai para o trabalho de cada dia toda faculdade de vosso ser, 

aproveitai cada oportunidade preciosa, apreciai o auxílio que Deus dá e 

avançai degrau a degrau na escada do progresso. Lembrai-vos de que 

deveis viver apenas um dia de cada vez, de que Deus vos deu um dia e de 

que os registros celestiais mostrarão como avaliastes seus privilégios e 

oportunidades. Possais vós aproveitar cada dia que Deus vos concede, 

de maneira a poderdes afinal ouvir o Mestre dizer: "Bem está, servo 

bom e fiel." MM, Ano: 1977, Maranata - O Senhor Vem, pág. 82.   

11) Apesar de o crente fiel prestar a Deus ações de graças, 

aparentemente sem mancha, como Nosso Mediador ainda 

tem que  in terceder  para  que  se jam ace i tas  por  Deus? 

Salmos 19:12; Jó 9:15, 20.

 

 Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, 

sobem dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial, mas passando 

através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a 

menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor 

perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o 

Intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique tudo por 

Sua justiça, não será aceitável a Deus. 'Todo o incenso dos tabernáculos 

terrestres têm de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de 

Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário de Seus próprios méritos, nos 

quais não há mancha de corrupção terrestre. Nesse incensário reúne Ele as 

orações, o louvor e as confissões de Seu povo, juntando-lhes Sua própria 

justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de 

Cristo, o incenso ascende perante Deus completa e inteiramente aceitável. 

Voltam então graciosas respostas.

 Oxalá vissem todos que quanto a obediência, penitência, louvor e 

ações de graças, tudo tem que ser colocado sobre o ardente fogo da justiça 

de Cristo! A fragrância desta justiça ascende qual nuvem em torno do 

propiciatório. Manuscrito 50, 1900. I ME 344.
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12) Apesar de Cristo ser nosso Modelo, conseguiremos 
nos igualar a Ele? Por que o sofrimento dEle foi mais intenso que 
o nosso? Salmos 18:30-32; II Coríntios 12:9-10.

Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que 
nos é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas 
podemos imitá- lo  e  nos  assemelharmos a  e le  segundo 
nossa capacidade. Review and Herald, 5 de fevereiro de 1895. 
MM, Ano: 2002, Cristo Triunfante, pág. 203. 

Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são 
perfeitos. Cometemos repetidamente erros. ... Ninguém, senão Jesus, é 
perfeito. MM, Ano: 1965, Para Conhecê-Lo, pág. 136.

A natureza humana de Cristo era semelhante à nossa, e o 
sofrimento era mais intensamente sentido por Ele, pois Sua natureza 
espiritual era livre de toda mácula de pecado. Portanto, Seu desejo para a 
remoção do sofrimento era mais forte do que o que os seres humanos 
podem experimentar. Signs of the Times, 9 de dezembro de 1897. 
Comentário Bíblico, Vol. 5, pág. 1.104.


