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02/01/2015

Os Instrumentos de Deus

Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19.

	 Na	escolha	dos	instrumentos	para	a	reforma	da	igreja,	vê-se	
que	Deus	segue	o	mesmo	plano	adotado	para	sua	fundação.	O	Mestre	
divino	passou	por	 alto	os	 grandes	homens	da	Terra,	 os	 titulares	 e	
ricos,	que	estavam	acostumados	a	receber	louvor	e	homenagem	como	
dirigentes	do	povo.	Eram	tão	orgulhosos	e	confiantes	em	si	próprios,	
na	 sua	 alardeada	 superioridade,	 que	 não	 poderiam	 ser	 levados	 a	
simpatizar	com	os	semelhantes	e	tornar-se	colaboradores	do	humilde	
Homem	de	Nazaré.	[...]	Aqueles	discıṕulos	eram	humildes	e	dóceis.	
Quanto	menos	houvessem	sido	influenciados	pelo	falso	ensino	de	seu	
tempo,	com	tanto	mais	êxito	poderia	Cristo	instruı-́los	e	habilitá-los	
para	Seu	serviço.	Assim	foi	nos	dias	da	grande	Reforma.	Os	principais	
reformadores	foram	homens	de	vida	humilde,	homens	que,	em	seu	
tempo,	eram	os	mais	livres	do	orgulho	de	classe	e	da	influência	do	
fanatismo	e	astúcia	dos	padres.	E� 	plano	de	Deus	empregar	humildes	
instrumentos	para	atingir	grandes	resultados.	Não	será	então	dada	a	
glória	 aos	 homens,	 mas	 A� quele	 que	 por	meio	 deles	 opera	 para	 o	
querer	e	o	efetuar	de	Sua	própria	aprovação.	GC	171.
	 Ao	exultarem	os	homens	na	libertação	que	a	verdade	lhes	traz,	
inclinam-se	a	engrandecer	aqueles	que	Deus	empregou	para	quebrar	
as	cadeias	do	erro	e	superstição.	Satanás	procura	desviar	de	Deus	os	
pensamentos	e	afeições	dos	homens,	e	fixá-los	nos	fatores	humanos;	
ele	os	leva	a	honrar	o	mero	instrumento,	e	desconhecer	a	Mão	que	
dirige	 os	 acontecimentos	 da	 Providência.	 Muitas	 vezes	 dirigentes	
religiosos	que	assim	são	louvados	e	reverenciados,	perdem	de	vista	
sua	dependência	de	Deus	e	são	levados	a	confiar	em	si	próprios.	Em	
conseqüência,	procuram	governar	o	espıŕ ito	e	a	consciência	do	povo	
que	se	dispõe	a	esperar	deles	a	guia,	em	vez	de	esperá-la	da	Palavra	de	
Deus.	A	obra	de	reforma	é	muitas	vezes	retardada	por	causa	deste	
espıŕito	da	parte	dos	que	a	amparam.	Deste	perigo	quis	Deus	guardar	
a	causa	da	Reforma.	Ele	desejava	que	aquela	obra	recebesse	não	os	
caracterıśticos	do	homem,	mas	os	de	Deus.	GC	169-170.	
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09/01/2015

Seguindo os Passos
dos Reformadores

E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, Dizendo: Ah! se 
tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence! 
Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, 
em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te 
estreitarão de todos os lados; E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que 
dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que 
não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19:41-44.
	

	 Houvessem	os	guias	de	Israel	recebido	a	Cristo,	e	Ele	os	teria	
honrado	como	mensageiros	Seus	para	levar	o	evangelho	ao	mundo.	
Foi-lhes	dada,	primeiramente	a	eles,	a	oportunidade	de	se	tornarem	
arautos	do	reino	e	da	graça	de	Deus.	Mas	Israel	não	conheceu	o	tempo	
de	 sua	 visitação.	 Os	 ciúmes	 e	 desconfianças	 dos	 chefes	 judaicos	
maturaram	em	ódio	aberto,	e	o	coração	do	povo	se	desviou	de	Jesus.
	 O	Sinédrio	rejeitara	a	mensagem	de	Cristo,	e	intentava	matá-
Lo;	portanto,	Jesus	partiu	de	Jerusalém,	afastou-Se	dos	sacerdotes,	do	
templo,	 dos	 guias	 religiosos,	 do	 povo	 que	 fora	 instruıd́o	 na	 lei,	 e	
voltou-Se	para	outra	classe,	para	proclamar	Sua	mensagem,	e	remir	os	
que	haviam	de	levar	o	evangelho	a	todas	as	nações.
	 Como	a	luz	e	a	vida	dos	homens	foi	rejeitada	pelas	autoridades	
eclesiásticas	nos	dias	de	Cristo,	assim	tem	sido	rejeitada	em	todas	as	
subseqüentes	gerações.	Freqüentemente	se	tem	repetido	a	história	
da	retirada	de	Cristo	da	Judéia.	Quando	os	reformadores	pregavam	a	
Palavra	de	Deus,	 não	 tinham	 idéia	 alguma	de	 se	 separar	da	 igreja	
estabelecida;	os	guias	religiosos,	porém,	não	toleravam	a	luz,	e	os	que	
a	 conduziam	 eram	 forçados	 a	 buscar	 outra	 classe,	 a	 qual	 estava	
ansiosa	da	verdade.	Em	nossos	dias,	poucos	dos	professos	seguidores	
da	 Reforma	 são	 atuados	 pelo	 espıŕito	 da	 mesma.	 Poucos	 estão	 à	
escuta	da	voz	de	Deus,	e	prontos	a	aceitar	a	verdade,	seja	qual	for	a	
maneira	por	que	se	apresente.	Muitas	vezes	os	que	seguem	os	passos	
dos	reformadores	são	forçados	a	retirar-se	da	igreja	que	amam,	a	fim	
de	 declarar	 o	 positivo	 ensino	 da	 Palavra	 de	 Deus.	 E	muitas	 vezes	
os	que	estão	à	procura	da	luz	são,	pelos	mesmos	ensinos,	obrigados	
a	 deixar	 a	 igreja	 de	 seus	 pais,	 a	 fim	 de	 prestar	 obediência.	
DTN	232.	
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16/01/2015

O Caminho Estreito

Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho 
que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13.

	 A	história	da	Reforma	nos	ensina	que	a	igreja	de	Cristo	não	
deve	nunca	chegar	a	paralisar-se	e	 cessar	a	 reforma.	Deus	está	na	
dianteira,	dizendo	como	o	fez	a	Moisés:	"Marchem".	"Dize	aos	filhos	de	
Israel	que	marchem."	E� xo.	14:15.	A	obra	de	Deus	vai	avante;	passo	a	
passo	o	Seu	povo	avança	em	meio	a	conflitos	e	provas,	até	à	vitória	
final.	A	história	da	igreja	nos	ensina	que	o	povo	de	Deus	não	deve	ficar	
estereotipado	em	suas	teorias	da	fé,	mas	preparar-se	para	nova	luz,	
para	abrir	a	verdade	revelada	em	Sua	Palavra.	
	 A	história	passada	do	avanço	da	verdade	em	meio	ao	erro	e	às	
trevas,	 mostra-nos	 que	 a	 verdade	 sagrada	 não	 é	 acalentada	 e	
procurada	 pela	 maioria.	 Aqueles	 que	 avançam	 na	 reforma,	
obedecendo	 à	 voz	 de	 Deus	 -	 "Marchem"	 -	 têm	 estado	 sujeitos	 a	
oposição,	 tortura	 e	 morte;	 e	 em	 face	 de	 prisões	 e	 ameaçados	 de	
tortura	 e	 morte,	 julgam	 a	 verdade	 para	 seu	 tempo	 de	 suficiente	
importância	para	a	ela	apegar-se	tenazmente,	entregando	a	vida	em	
lugar	 de	 sacrificar	 a	 fé.	 Não	 contam	 sua	 vida	 como	 preciosa,	 se	
sacrificada	pela	verdade	de	Deus.	A	verdade	em	nossos	dias	 é	 tão	
importante	quanto	o	foi	nos	dias	dos	mártires.	...
	 O	que	seria	se	nos	dias	de	Lutero	as	pessoas	tivessem	assumido	
a	 posição	 de	 defender	 sua	 desobediência	 aos	 requisitos	 de	 Deus	
dizendo:	"Deus	é	misericordioso	demais	para	condenar-me	por	não	
receber	 uma	 verdade	 impopular.	 Nossos	 intelectuais	 e	 lı́deres	
religiosos	não	a	aceitam.	Correrei	o	risco	de	transgredir	a	lei	de	Deus	
porque	o	mundo	a	 rejeita.	 ...	Estou	satisfeito	com	minha	religião;...	
arriscar-me-ei	a	acompanhar	a	multidão."
	 Se	eu	for	com	a	multidão,	a	Bıb́lia	me	diz	que	estou	no	caminho	
largo	que	conduz	à	morte.	Declara	a	Majestade	do	Céu:	"Estreita	é	a	
porta,	e	apertado,	o	caminho	que	conduz	para	a	vida,	e	são	poucos	os	
que	acertam	com	ela."	Devemos	prestar	contas	da	luz	que	brilha	em	
nossos	dias.	MM	(Ano:2002),	Cristo	Triunfante,	pág.	316.	
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23/01/2015

Ódio Contra a Verdade Genuína

Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas 
e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20.

	 O	maior	dos	enganos	do	espıŕito	humano,	nos	dias	de	Cristo,	
era	 que	 um	 mero	 assentimento	 à	 verdade	 constituı́sse	 justiça.	
Em	toda	experiência	humana,	o	conhecimento	teórico	da	verdade	se	
tem	demonstrado	insuficiente	para	a	salvação	da	alma.	Não	produz	
os	 frutos	 de	 justiça.	 Uma	 cuidadosa	 consideração	 pelo	 que	
é	 classificado	 verdade	 teológica,	 acompanha	 freqüentemente	 o	 ódio	
pela	verdade	genuína,	segundo	se	manifesta	na	vida.	Os	mais	tristes	
capı́tulos	 da	 História	 acham-se	 repletos	 do	 registro	 de	 crimes	
cometidos	por	fanáticos	adeptos	de	religiões.	Os	fariseus	pretendiam	
ser	 filhos	 de	 Abraão,	 e	 vangloriavam-se	 de	 possuir	 os	 oráculos	
de	Deus;	todavia,	essas	vantagens	não	os	preservavam	do	egoıśmo,	
da	malignidade,	da	ganância	e	da	mais	baixa	hipocrisia.	Julgavam-se	
os	maiores	religiosos	do	mundo,	mas	sua	chamada	ortodoxia	os	levou	
a	crucificar	o	Senhor	da	glória.
	 O	 mesmo	 perigo	 existe	 ainda.	 Muitos	 se	 têm	 na	 conta	 de	
cristãos,	 simplesmente	 porque	 concordam	 com	 certos	 dogmas	
teológicos.	Não	introduziram,	porém,	a	verdade	na	vida	prática.	Não	
creram	nela	nem	a	amaram;	não	receberam,	portanto,	o	poder	e	a	
graça	 que	 advêm	mediante	 a	 santificação	 da	 verdade.	 Os	 homens	
podem	professar	 fé	na	verdade;	mas,	 se	ela	não	os	 torna	sinceros,	
bondosos,	pacientes,	dominados,	tomando	prazer	nas	coisas	de	cima,	
é	uma	maldição	a	seu	possuidor	e,	por	meio	de	sua	influência,	uma	
maldição	ao	mundo.
	 A	justiça	ensinada	por	Cristo	é	conformidade	de	coração	e	de	
vida	 com	 a	 revelada	 vontade	 de	Deus.	 Os	 pecadores	 só	 se	 podem	
tornar	justos,	à	medida	que	têm	fé	em	Deus,	e	mantêm	vital	ligação	
com	Ele.	Então	a	verdadeira	piedade	lhes	elevará	os	pensamentos	e	
enobrecerá	 a	 vida.	 Então,	 as	 formas	 externas	 da	 religião	 se	
harmonizam	com	a	interior	pureza	cristã.	As	cerimônias	exigidas	no	
serviço	de	Deus	não	são	nesse	caso	ritos	destituıd́os	de	sentido,	como	
os	dos	fariseus	hipócritas.	DTN	309-310.	
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30/01/2015

Ataques Ferozes Contra 

os Defensores da Verdade

Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios 
segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são 
chamados. I Coríntios 1:26.

	 Com	todo	o	prestıǵio	do	saber	e	da	eloqüência,	Aleandro	se	pôs	
a	 derribar	 a	 verdade.	 Acusação	 sobre	 acusação	 lançou	 ele	 contra	
Lutero,	como	inimigo	da	Igreja	e	do	Estado,	dos	vivos	e	dos	mortos,	
do	clero	e	dos	leigos,	dos	concıĺios	e	dos	cristãos	em	geral.	"Nos	erros	
de	Lutero	há	o	suficiente",	declarou	ele,	para	assegurar	a	queima	de	
"cem	mil	hereges."
	 Em	conclusão	esforçou-se	por	atirar	o	desprezo	aos	adeptos	da	
fé	 reformada:	 "O	 que	 são	 estes	 luteranos?	 Uma	 quadrilha	 de	
insolentes	pedantes,	padres	corruptos,	devassos	monges,	advogados	
ignorantes	e	nobres	degradados,	 juntamente	com	o	povo	comum	a	
que	 transviaram	 e	 perverteram.	 Quanto	 lhes	 é	 superior	 o	 partido	
católico	em	número,	competência	e	poder!	Um	decreto	unânime	desta	
ilustre	assembléia	esclarecerá	os	simples,	advertirá	os	imprudentes,	
firmará	os	versáteis	e	dará	força	aos	fracos."	-	D'Aubigné.
	 Com	 tais	 armas	 têm	 sido,	 em	 todos	os	 tempos,	 atacados	os	
defensores	da	verdade.	Os	mesmos	argumentos	ainda	se	apresentam	
contra	 todos	 os	 que	 ousam	 mostrar,	 em	 oposição	 a	 erros	
estabelecidos,	os	simples	e	diretos	ensinos	da	Palavra	de	Deus.	"Quem	
são	estes	pregadores	de	novas	doutrinas?"	exclamam	os	que	desejam	
uma	religião	popular.	"São	indoutos,	pouco	numerosos,	e	das	classes	
pobres.	Contudo	pretendem	ter	a	verdade	e	ser	o	povo	escolhido	de	
Deus.	São	ignorantes	e	estão	enganados.	Quão	superior	em	número	e	
influência	 é	 a	 nossa	 igreja!	 Quantos	 grandes	 e	 ilustres	 homens	
existem	entre	nós!	Quanto	mais	poder	há	de	nosso	lado!"	Tais	são	os	
argumentos	que	têm	influência	decisiva	sobre	o	mundo;	mas	não	são	
mais	conclusivos	hoje	do	que	o	foram	nos	dias	do	reformador.	GC	148.
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06/02/2015

Nossa Condição 

no Juízo Investigativo 

Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da 
impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os 
oprimidos, e despedaces todo o jugo? Isaías 58:6.

	 Não	 pesquisaremos	 as	 Escrituras,	 para	 sabermos	 onde	 nos	
encontramos	 na	 história	 deste	 mundo?	 Não	 nos	 tornaremos	
esclarecidos	quanto	à	obra	que	se	está	efetuando	por	nós	neste	tempo,	
e	a	atitude	que	nós	como	pecadores	devemos	ter	enquanto	esta	obra	
de	 expiação	 está	 em	 andamento?	 Se	 temos	 qualquer	 consideração	
pela	 salvação	 de	 nossa	 alma,	 precisamos	 fazer	 decidida	mudança.	
Precisamos	buscar	ao	Senhor	com	genuıńo	arrependimento;	importa	
que,	com	profunda	contrição	de	alma,	confessemos	nossos	pecados,	
para	que	sejam	apagados.
	 E� 	preciso	não	ficarmos	por	mais	tempo	no	terreno	encantado.	
Aproximamo-nos	 rapidamente	 do	 fim	 do	 nosso	 tempo	 de	 graça.	
Indague	cada	alma:	Como	estou	eu	perante	Deus?	Não	sabemos	quão	
breve	nosso	nome	pode	ser	tomado	nos	lábios	de	Cristo,	e	nosso	caso	ser	
finalmente	decidido.	Quais,	oh!	quais	serão	essas	decisões!	Seremos	
nós	contados	entre	os	justos,	ou	numerados	entre	os	ıḿpios?	[...]
	 A	 igreja	 precisa	 despertar	 para	 a	 ação.	 O	 Espıŕito	 de	 Deus	
nunca	poderá	vir	enquanto	ela	não	preparar	o	caminho.	Deve	haver	
diligente	exame	de	coração.	Deve	haver	oração	unida	e	perseverante,	
e	o	reclamar,	pela	fé,	as	promessas	de	Deus.	Deve	haver,	não	o	cobrir	o	
corpo	 de	 saco,	 à	 semelhança	 da	 antiguidade,	 mas	 profunda	
humilhação	de	alma.	Não	temos	a	mıńima	razão	para	congratulação	e	
exaltação	própria.	Devemos	humilhar-nos	sob	a	potente	mão	de	Deus.	
Ele	aparecerá	para	confortar	e	dar	bênçãos	aos	que	deveras	buscam.	
	I	ME	125-126.
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13/02/2015

A Reforma Não Cessou 

Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. Aquele que leva a 
preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, 
trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126:5-6.

	 A	Reforma	não	terminou	com	Lutero,	como	muitos	supõem.	
Continuará	até	ao	fim	da	história	deste	mundo.	Lutero	teve	grande	
obra	a	fazer,	transmitindo	a	outros	a	luz	que	Deus	permitira	brilhar	
sobre	ele;	contudo,	não	recebeu	toda	a	luz	que	deveria	ser	dada	ao	
mundo.	 Desde	 aquele	 tempo	 até	 hoje,	 nova	 luz	 tem	 estado	
continuamente	a	resplandecer	sobre	as	Escrituras,	e	novas	verdades	
se	têm	desvendado	constantemente.	GC	148-149.
	 Desperte	do	sono	o	povo	de	Deus,	e	inicie	com	fervor	a	obra	de	
arrependimento	e	reforma;	investigue	as	Escrituras	para	aprender	a	
verdade	como	é	em	Jesus;	faça	uma	consagração	completa	a	Deus,	e	
não	faltarão	evidências	de	que	Satanás	ainda	se	acha	em	atividade	e	
vigilância.	 Com	 todo	 o	 engano	 possıv́el	manifestará	 ele	 seu	 poder,	
chamando	em	seu	auxıĺio	os	anjos	caıd́os	de	seu	reino.	GC	398.
	 O	Senhor	muitas	vezes	tem-me	dado	a	visão	das	condições	e	
necessidades	 das	 jóias	 espalhadas	 que	 ainda	 não	 vieram	 à	 luz	 da	
verdade	 presente,	 e	 tem-me	mostrado	 que	 os	mensageiros	 devem	
abrir	 caminho	 até	 eles	 tão	 depressa	 quanto	 possıv́el,	 a	 fim	 de	
levar-lhes	a	luz.	Muitos	em	torno	de	nós	apenas	necessitam	que	se	
lhes	remova	o	preconceito	e	se	lhes	exponham	as	evidências	de	nossa	
presente	 posição,	 procedentes	 da	 Palavra	 de	 Deus,	 e	 alegremente	
receberão	 a	 verdade	presente.	Os	mensageiros	devem	vigiar	pelas	
almas	como	quem	deve	delas	dar	conta.	Eles	têm	que	levar	uma	vida	
de	trabalhos	e	angústia	de	espıŕito,	enquanto	o	peso	da	preciosa	mas	
não	raro	ferida	causa	de	Cristo	está	sobre	eles.	Terão	de	pôr	de	lado	
interesses	e	conforto	seculares	e	ter	como	seu	primeiro	objetivo	fazer	
tudo	que	estiver	em	seu	poder	para	promover	a	causa	da	verdade	
presente	e	salvar	almas	que	estão	perecendo.	PE	61.
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20/02/2015

Desfraldando a Bandeira 

da Verdade Confiada a Nós 

Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram, o manancial 
de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. 
Jeremias 2:13.

	 Deve	 ser	 exercido	 grande	 cuidado	 na	 escolha	 e	 preparo	 da	

matéria	que	irá	ser	divulgada	para	o	mundo.	São	necessários	o	maior	

cuidado	e	discernimento.	[...]	Nossos	periódicos	devem	sair	repletos	

de	verdade	que	apresente	interesse	vital	espiritual	para	o	povo.
	 Deus	colocou	em	nossas	mãos	uma	bandeira	com	a	inscrição:	

“Aqui	 está	 a	 paciência	 dos	 santos;	 aqui	 estão	 os	 que	 guardam	 os	

mandamentos	 de	 Deus	 e	 a	 fé	 de	 Jesus”	 (Ap.	 14:12).	 Essa	 é	 uma	

mensagem	distinta,	separada	–	mensagem	que	não	deve	dar	sonido	

incerto.	Deverá	ela	guiar,	desviar	um	povo	das	cisternas	rotas	 [Jer.	

2:13]	que	não	contém	água	para	a	infalıv́el	Fonte	de	água	da	vida.
	 Compete	a	nossas	publicações	a	mais	sagrada	obra	de	tornar	

clara,	compreensıv́el	e	simples	a	base	espiritual	da	nossa	fé.	[...]
	 Examinemos	 o	 trato	 de	 Deus	 com	 o	 Seu	 povo	 no	 passado.	

Notemos	como,	à	medida	em	que	desfraldavam	a	Sua	bandeira,	Ele	os	

exaltou	perante	os	inimigos.	Mas	quando,	exaltando-se,	traıám	a	sua	

fidelidade,	quando	exaltavam	um	poder	e	um	princıṕio	opostos	aos	

Seus,	foram	abandonados	para	atraıŕem	sobre	si	próprios	o	desastre	

e	a	derrota.	[...]
	 Sejam	 nossas	 revistas	 devotadas	 à	 publicação	 de	 assuntos	

vivos,	relevantes.	Esteja	cada	artigo	repleto	de	pensamentos	práticos,	

animadores,	enobrecedores,	pensamentos	que	comuniquem	ao	leitor	

ajuda,	 iluminação	 e	 boa	 disposição.	 Testemunhos	 para	 a	 Igreja,	

Vol.	7,	págs.	150-151,	155.
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27/02/2015

A Verdade Presente Publicada  

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada 
alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das 
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 
coração. Hebreus 4:12.

	 A	religião	doméstica,	a	santidade	da	famıĺia	deve	ser	honrada	
agora	como	nunca	antes.	Se	jamais	um	povo	necessitou	andar	perante	
Deus	como	o	fez	Enoque,	devem	os	adventistas	do	sétimo	dia	fazer	
isso	 agora,	 demonstrando	 a	 sua	 sinceridade	por	meio	 de	 palavras	
puras,	limpas,	repletas	de	simpatia,	ternura	e	amor.
	 Vezes	 há	 em	 que	 são	 necessárias	 palavras	 de	 reprovação	 e	
censura,	os	que	estão	fora	do	caminho	reto	precisam	ser	despertados	
para	 ver	 o	 perigo	 que	 correm.	 E� 	 preciso	 transmitir-lhes	 uma	
mensagem	que	os	sacuda	da	letargia	que	embota	seus	sentidos.	[...]		
	 Que	 a	 mensagem	 da	 verdade,	 qual	 espada	 afiada	 de	 dois	
gumes,	 penetre	 até	 ao	 coração.	 Façam	 apelos	 que	 despertem	 os	
negligentes,	e	reconduzam	para	Deus	as	mentes	néscias	e	confusas.
	 Conceda-se	mais	tempo	à	publicação	e	disseminação	de	livros	
que	contenham	a	verdade	presente.	Que	a	atenção	seja	atraıd́a	para	os	
livros	que	tratam	da	fé	e	da	piedade	prática,	bem	como	para	os	que	
apresentam	as	profecias.	Deve	o	povo	ser	educado	para	ler	a	firme	
palavra	da	profecia	à	luz	das	Sagradas	Escrituras.	7	TI	155,	158.
	 Tenho	sido	impressionada	quanto	ao	interesse	por	mais	e	mais	
pequenos	artigos	para	os	nossos	periódicos.	Não	sinto	que	deva	medir	
as	linhas	que	escrevo.	Penso	que	se	existe	algo	mais	a	ser	colocado	no	
papel	 quanto	 à	 vida	 religiosa	 prática,	 certamente	 seria	 de	 grande	
proveito;	é	disso	que	o	povo	precisa.	Excluir	as	experiências	reais	e	
ainda	apresentar	temas	controversos	não	está	de	acordo	com	a	luz	
dada	por	Deus.	[...]	 	
	 Estou	um	tanto	confusa	quanto	a	essa	questão.	O	pedido	feito	
é:	 pequenos	 artigos,	 irmã	 White.	 Nem	 sempre	 podem	 ser	 assim.	
CEE	18.
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06/03/2015

Manter Perante o Povo 

os Pilares da Nossa Fé

E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de 
glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de 
improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que 
habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, 
para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de 
acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem. Lucas 21:34-36.

	 Somente	se	formos	revestidos	com	o	manto	da	justiça	de	Cristo	

podemos	 escapar	 dos	 julgamentos	 que	 virão	 sobre	 a	 Terra.

	 Lembrem-se	 todos	 que	 essas	 palavras	 [Luc.	 21:34-36]	 estiveram	

entre	as	últimas	que	Cristo	pronunciou	aos	Seus	discıṕulos.	Caso	fosse	

essa	 instrução	 repetida	 com	 frequência	 em	 nossas	 publicações,	

e	 menos	 espaço	 fosse	 usado	 com	 assuntos	 que	 não	 contêm	

nem	a	centésima	parte	dessa	importância,	seria	muito	mais	relevante.	

Nas	 sagradas	 e	 solenes	 advertências	 é	 dado	 o	 sinal	 de	 perigo.	

E� 	 essa	 instrução	 que	 os	 membros	 da	 igreja	 e	 o	 povo	 do	 mundo	

precisam,	pois	essa	é	a	verdade	presente.	CEE	18.

	 Mantenham	perante	o	povo	as	verdades	que	são	o	fundamento	

da	nossa	fé.	Alguns	deixarão	a	fé	dando	atenção	a	espıŕitos	sedutores	

e	doutrinas	de	demônios.	Falam	apenas	em	ciência,	e	o	inimigo	vem	

e	 lhes	 apresenta	 muitas	 evidências	 cientı́ficas;	 mas	 não	 é	 essa	

a	ciência	da	salvação.	Não	é	a	ciência	da	humildade,	da	consagração,	

da	 santificação	 através	 do	 Espıŕito.	 Devemos	 agora	 compreender	

quais	 são	 os	 pilares	 da	 nossa	 fé:	 as	 verdades	 que	 fizeram	 de	 nós	

o	povo	que	 somos,	 guiando-nos	passo	a	passo.	 	Review	and	Herald,	

25	de	maio	de	1905.	CEE	20.
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13/03/2015

Estudar e Provar 

Toda Doutrina Bíblica

Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o SENHOR; 
e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que 
disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos 
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de 
Jesus Cristo. II Coríntios 4:5-6.

	 Devemos	 estudar	 a	 verdade	 individualmente.	 Não	 se	 deve	
esperar	que	qualquer	pessoa	pense	por	nós.	Não	importa	quem	seja,	
ou	em	que	posição	esteja	colocado,	não	devemos	esperar	que	alguém	
seja	critério	para	nós.	Devemos	aconselhar-nos	e	estar	sujeito	um	ao	
outro,	mas	ao	mesmo	tempo	devemos	exercer	a	habilidade	que	Deus	
nos	deu	para	aprender	o	que	é	verdade.	Cada	um	de	nós	deve	buscar	a	
Deus	 para	 obter	 a	 iluminação	 divina.	 Devemos	 desenvolver,	
individualmente,	um	caráter	que	suporte	a	prova	no	dia	de	Deus.	Não	
devemos	ficar	apegados	às	nossas	idéias,	e	pensar	que	ninguém	deve	
interferir	em	nossas	opiniões.	Review	and	Herald,	18	de	junho	de	1889.	
CEE	29-30.
	 Nossos	 irmãos	 devem	 estar	 prontos	 a	 analisar,	 com	
sinceridade,	todo	ponto	controvertido.	Se	um	irmão	está	ensinando	
um	erro,	 os	que	 se	 acham	em	posição	de	 responsabilidade	devem	
sabê-lo;	e	se	está	ensinando	a	verdade,	devem	colocar-se	ao	lado	dele.	
Todos	devemos	saber	o	que	se	está	ensinando	entre	nós;	pois	se	 é	
verdade,	precisamos	dela.	Todos	nos	achamos	em	obrigação	para	com	
Deus,	quanto	a	conhecer	o	que	Ele	nos	envia.	Ele	nos	deu	orientações	
por	onde	provar	toda	doutrina	-	"A� 	lei	e	ao	testemunho!	Se	eles	não	
falarem	 segundo	 esta	 palavra,	 é	 porque	 não	 têm	 iluminação".	 Isa.	
8:20,	Versão	Trinitariana.	 Se	a	 luz	apresentada	 concorda	 com	este	
texto,	 não	 nos	 compete	 rejeitá-la	 pelo	 fato	 de	 não	 concordar	 com	
nossas	idéias.	OE	300-301.
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20/03/2015

Submeter Novas Doutrinas 

aos Irmãos de Experiência 

Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos 
há segurança. Provérbios 11:14.

	 A	verdade	é	eterna	e	o	conflito	com	o	erro	somente	tornará	
manifesto	 o	 seu	 poder.	 Jamais	 devemos	 recusar	 examinar	 as	
Escrituras	com	as	pessoas	que	demonstram	ter	o	desejo	de	saber	o	
que	é	a	verdade.	Suponhamos	que	um	irmão	conserve	um	ponto	de	
vista	que	difere	do	nosso,	e	venha	a	nós	propondo	que	nos	assentemos	
com	ele	e	façamos	um	estudo	desse	ponto	das	Escrituras;	vamos	então	
nos	levantar,	cheios	de	preconceito	e	condenar	suas	ideias,	ao	mesmo	
tempo	que	recusamos	dar-lhe	sincera	atenção?
	 A	 única	 atitude	 certa	 seria	 assentarmos	 como	 cristãos	 e	
pesquisar	 a	 posição	 apresentada,	 à	 luz	 da	 Palavra	 de	 Deus,	 que	
revelará	a	verdade	e	desmascarará	o	erro.	Ridicularizar-lhe	as	ideias	
não	lhe	enfraqueceria	no	mıńimo	a	posição,	se	ela	fosse	falsa,	nem	
fortaleceria	a	nossa	posição,	se	ela	fosse	verdadeira.	Se	as	colunas	de	
nossa	fé	não	suportarem	a	prova	da	pesquisa,	já	é	tempo	de	descobrir	
isso.	 Entre	 nós	 não	 deve	 ser	 alimentado	 o	 espıŕito	 de	 farisaıśmo.	
Quando	Cristo	veio	para	os	Seus,	os	Seus	não	O	 receberam;	 isso	 é	
uma	questão	 solene	para	nós	 –	não	devemos	 rejeitar	 a	 luz	do	 céu	
seguindo	o	mesmo	caminho.	Review	and	Herald,	18	de	junho	de	1889.	
CEE	29-30.
	 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.	 Apresentem-na	 a	 eles,	 com	 espıŕito	 humilde	 e	 pronto	
para	 aprender,	 fazendo	 fervorosa	 oração;	 e,	 se	 eles	 não	 virem	 luz	
nisto,	 atendei	 ao	 seu	 juıźo,	 porque	 "na	 multidão	 de	 conselheiros	
há	segurança".	Prov.	11:14.	5	TI	293.
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27/03/2015

O Erro Jamais é Inofensivo

Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós 
lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho; E que de entre vós mesmos se 
levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os 
discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três 
anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 
Atos 20:29-31.

	 Aquilo	a	que	o	irmão	D	chama	luz,	é	aparentemente	inofensivo;	
não	 parece	 que	 alguém	 pudesse	 ser	 prejudicado	 por	 aquilo.	 Mas,	
irmãos,	é	o	ardil	de	Satanás,	é	a	cunha	que	usa	para	penetrar.	Isto	foi	
tentado	repetidamente.	Alguém	aceita	umas	idéias	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.
	 Assim	que	se	iniciam	idéias	erradas	no	espıŕito	do	irmão	D,	
começa	ele	a	perder	a	 fé	e	a	questionar	a	obra	do	Espıŕito,	que	há	
tantos	anos	se	vem	manifestando	entre	nós.	Não	é	ele	homem	capaz	
de	manter	isso	que	ele	crê	ser	luz	especial,	sem	a	comunicar	a	outros;	
portanto,	 não	 é	 seguro	 dar-lhe	 influência	 que	 o	 habilite	 a	 abalar	
outras	mentes.	Seria	abrir	uma	porta	pela	qual	Satanás	introduziria	
apressadamente	muitos	erros,	para	desviar	a	mente	da	importância	
da	verdade	para	este	tempo.	Irmãos,	como	embaixadores	de	Cristo,	
advirto-vos	 que	 vos	 guardeis	 contra	 esses	movimentos	 desviados,	
cuja	 tendência	 é	 distrair	 a	 mente	 da	 verdade.	 O	 erro	 jamais	 é	
inofensivo.	Nunca	ele	santifica,	mas	sempre	traz	confusão	e	dissensão.	E� 	
sempre	perigoso.	O	inimigo	tem	grande	poder	sobre	os	espıŕitos	que	
não	 se	 achem	plenamente	 fortalecidos	 pela	 oração,	 e	 firmados	 na	
verdade	bıb́lica.		5	TI	292.
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03/04/2015

O Erro é um Parasita 

na Árvore da Verdade

E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá 

também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de 

perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos 

repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais 

será blasfemado o caminho da verdade. II Pedro 2:1-2.

	 Satanás	tem	operado	com	poder	enganador,	introduzindo	uma	

multiplicidade	de	erros	que	obscurecem	a	verdade.

		 O	erro	não	poderia	se	manter	sozinho	e	logo	se	extinguiria,	se	

não	se	agarrasse	como	um	parasita	à	árvore	da	verdade.	O	erro	extrai	

sua	vida	da	verdade	de	Deus.	As	tradições	de	homens,	como	germes	

circulantes,	se	apegam	à	verdade	de	Deus,	e	as	pessoas	as	consideram	

parte	da	verdade.	Por	meio	de	falsas	doutrinas,	Satanás	obtém	um	

palmo	 de	 terreno	 e	 cativa	 a	mente	 das	 pessoas,	 fazendo	 com	 que	

adotem	teorias	que	não	tem	nenhum	fundamento	da	verdade.

		 As	pessoas	ousadamente	ensinam	doutrinas	que	são	preceitos	

de	homens	e,	à	medida	que	as	tradições	passam	de	século	em	século,	

adquirem	 poder	 sobre	 a	 mente	 humana.	 Mas	 a	 antiguidade	 não	

transforma	o	erro	em	verdade,	e	seu	enorme	peso	também	não	faz	com	

que	a	planta	da	verdade	se	torne	um	parasita.	A	árvore	da	verdade	

produz	 seus	 frutos,	 que	 são	 genuı́nos,	 e	 ela	 assim	 mostra	 sua	

verdadeira	origem	e	natureza.	O	parasita	do	erro	também	produz	seu	

fruto	e	torna	manifesto	que	seu	caráter	é	diferente	do	da	planta	de	

origem	celestial.	Comentário	Bíblico,	Vol.	5,	págs.	1.094-1.095.
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10/04/2015

Avançar na Obra de Publicação

Quando vieres, traze a capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, e os 
livros, principalmente os pergaminhos. II Timóteo 4:13.

	 Em	julho,	1853,	vi	que	não	estava	sendo	como	devia	ser,	que	a	
revista,	 propriedade	 de	 Deus	 e	 por	 Ele	 aprovada,	 saı́sse	 tão	
raramente.	A	Causa,	no	tempo	em	que	estamos	vivendo,	necessita	da	
revista	 semanalmente,	 bem	 como	 a	 publicação	 de	 muito	 maior	
quantidade	 de	 folhetos	 que	 exponham	 os	 crescentes	 erros	 deste	
tempo;	mas	a	obra	 é	embaraçada	pela	carência	de	meios.	Vi	que	a	
verdade	precisa	ir	avante	e	que	não	devemos	ter	tanto	medo,	que	seria	
melhor	que	revistas	e	folhetos	fossem	a	três	desnecessariamente	do	que	
deixar	um	privado	deles,	que	os	apreciaria	e	ficaria	beneficiado.	Vi	que	
os	 sinais	dos	 últimos	dias	devem	ser	expostos	 claramente,	pois	as	
manifestações	 de	 Satanás	 estão	 aumentando.	 As	 publicações	 de	
Satanás	 e	 seus	 agentes	 estão	 prosperando,	 seu	 poder	 está	
aumentando,	o	que	temos	de	fazer	para	pôr	a	verdade	perante	outros	
precisa	ser	feito	depressa.
	 Foi-me	 mostrado	 que	 a	 verdade	 uma	 vez	 publicada	 agora,	
resistirá,	pois	 é	a	verdade	para	os	últimos	dias;	ela	viverá,	e	pouco	
necessitará	 dizer-se	 sobre	 ela	 no	 futuro.	 Não	 é	 necessário	 pôr	 na	
revista	inumeráveis	palavras	para	justificar	o	que	se	justifica	por	si	
mesmo	e	brilha	em	sua	luz.	A	verdade	é	retilıńea,	clara,	explıćita,	e	
coloca-se	ousadamente	em	sua	própria	defesa;	mas	não	é	assim	com	o	
erro.	Ele	é	tão	sinuoso	e	dúplice	que	se	necessita	de	uma	multidão	de	
palavras	para	explicá-lo	em	sua	forma	tortuosa.	Vi	que	toda	a	luz	que	
haviam	recebido	em	alguns	lugares	tinha	vindo	da	revista;	que	almas	
tinham	recebido	a	verdade	desta	maneira,	e	então	falado	a	outros;	
e	 que	 agora	 em	 lugares	 onde	 há	 vários,	 haviam	 sido	 despertados	
por	este	mensageiro	silencioso.	Ela	foi	o	seu	único	pregador.	A	causa	
da	 verdade	 não	 deve	 ser	 embaraçada	 em	 seu	 progresso	 por	 falta	
de	meios.	PE	95-96.
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17/04/2015

Alimento Puro 

nos Artigos Escritos

Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, 
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se 
apartem da simplicidade que há em Cristo. II Coríntios 11:3.

	 Preciosa	matéria,	de	que	já	foi	publicada,	pode	ser	encontrada	
para	as	nossas	revistas.	[...]
	 Os	 artigos	 publicados	 em	 nossos	 periódicos	 devem	 conter	
alimento	puro,	cuidadosamente	peneirado	do	joio.	Vivemos	em	tempo	
solene.	Busquem	nossos	editores	artigos	que	contenham	experiência	
viva.	Tomem	os	ministros	como	parte	de	seu	dever	enviar	aos	nossos	
periódicos	 pequenos	 artigos	 relatando	 experiências.	 Será	 como	
alimento	para	aqueles	que	trabalham	em	lugares	isolados,	em	outros	
paıśes	e	nas	ilhas	do	mar,	escutar	as	experiências	de	seus	amigos	com	
que	 estiveram	 em	 companhia.	 Tais	 experiências	 podem	 ser	 aos	
leitores	doce	banquete,	porque	os	autores	puderam	comer	do	pão	que	
veio	do	céu.	[...]
	 O	espaço	em	nossas	revistas	 é	demasiado	precioso	para	ser	
preenchido	com	artigos	que	não	sejam	o	melhor.	Seja	ele	tomado	por	
assuntos	 de	 peso,	 com	 interesses	 eternos.	 Por	 outro	 lado,	 não	
devemos	elevar	o	nıv́el	fora	do	alcance	da	mente	das	pessoas	comuns.	
Sejam	os	artigos	escritos	com	simplicidade	cristã,	livres	de	toda	palha	
e	restolho,	pois	isso	será	consumido	como	imprestável.	Deus	requer	
textos	consagrados.	Os	artigos	publicados	em	nossas	revistas	devem	
estar	 repletos	 de	 pensamentos	 práticos, 	 inspiradores	 e	
enobrecedores,	que	irão	ajudar,	ensinar	e	fortalecer	a	mente	que	os	lê.	
Que	 Deus	 ajude	 nossos	 editores	 a	 escolherem	 sabiamente.	
Manuscrito	80,	1899.	CEE	13-14.
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24/04/2015

Expor Claramente as Profecias

E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o 

proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e 

língua, e povo. Apocalipse 14:6.

	 Em	Signs	of	the	Times	não	publiquem	artigos	muito	longos	ou	

com	 letras	 muito	 pequenas.	 Não	 tentem	 colocar	 tudo	 em	 uma	 só	

edição.	 Que	 a	 letra	 seja	 adequada	 e	 as	 mais	 fervorosas	 e	 vivas	

experiências	sejam	ali	publicadas.

	 Não	 faz	 muito	 tempo	 recebi	 um	 exemplar	 do	 Bible	 Echo.	

Ao	folheá-lo,	vi	um	artigo	do	irmão	Haskell	e	outro	do	irmão	Corliss.	

Quando	 coloquei	 o	 periódico	 sobre	 a	 mesa, 	 falei: 	 Esses	

artigos	 precisam	 ser	 publicados.	 Há	 neles	 verdade	 e	 poder.	

Esses	 Homens	 falaram	 movidos	 pelo	 Espı́rito	 Santo.	 Review	 and	

Herald,	25	de	maio	de	1905.	CEE	20.	

	 Nossa	tarefa	para	hoje	é:	Como	podemos	compreender	mais	

claramente	 e	 apresentar	 o	 evangelho	 que	 Cristo	 veio	 pessoalmente	

trazer	 a	 João	 na	 Ilha	 de	 Patmos,	 -	 o	 evangelho	 denominado	 “a	

revelação	de	Jesus	Cristo”?	Temos	que	apresentar	ao	povo	uma	clara	

explanação	do	Apocalipse.	Temos	que	mostrar	a	Palavra	de	Deus	tal	

qual	ela	é,	com	o	mıńimo	possıv́el	de	explicações	pessoais.	Nenhuma	

mente	 pode	 fazer	 isso	 sozinha.	 Embora	 tenha-nos	 sido	 confiada	 a	

maior	e	mais	importante	mensagem	já	apresentada	ao	mundo,	somos	

apenas	bebês	no	que	se	refere	à	compreensão	da	verdade	em	toda	sua	

extensão.	Cristo	é	o	Grande	Mestre,	e	o	que	revelou	a	João	devemos	

aplicar	 a	 nossa	 mente	 a	 compreender	 e	 a	 claramente	 explanar.	

Estamos	diante	das	questões	mais	importantes	que	o	homem	já	foi	

chamado	a	defrontar.	CEE	20-21.
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01/05/2015

A Tríplice Mensagem Angélica

E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, 
e línguas e reis. Apocalipse 14:6.

	 A	 proclamação	 da	 primeira,	 segunda	 e	 terceira	 mensagens	

angélicas	foi	demarcada	pela	Palavra	da	Inspiração.	Nem	uma	estaca	

ou	prego	se	deve	remover.	Nenhuma	autoridade	humana	tem	mais	

direito	de	mudar	a	posição	dessas	mensagens	do	que	de	substituir	o	

Antigo	Testamento	pelo	Novo.	O	Antigo	Testamento	é	o	evangelho	em	

figuras	e	sıḿbolos.	O	Novo	Testamento	é	a	realidade.	Um	é	essencial	

ao	outro.	O	Antigo	Testamento	apresenta	lições	dos	lábios	de	Cristo,	e	

essas	lições	não	perderam	sua	força	em	nenhum	sentido.	A	primeira	e	

a	segunda	mensagens	foram	dadas	em	1843	e	1844,	e	estamos	agora	

sob	a	proclamação	da	terceira;	mas	todas	as	três	mensagens	angélicas	

devem	ainda	ser	proclamadas.	E� 	tão	essencial	agora,	como	sempre	o	

foi,	 que	 sejam	 repetidas	 àqueles	 que	 estão	 em	 busca	 da	 verdade.	

Mediante	 a	 pena	 e	 a	 voz	 devemos	 fazer	 soar	 a	 proclamação,	

mostrando	sua	ordem	e	a	aplicação	das	profecias	que	nos	 levam	à	

terceira	 mensagem	 angélica.	 Não	 pode	 haver	 uma	 terceira	 sem	 a	

primeira	e	a	segunda.	Essas	mensagens	devemos	dar	ao	mundo	em	

publicações,	 e	 em	 sermões,	 mostrando	 em	 termos	 de	 história	

profética	 as	 coisas	 que	 aconteceram	 e	 as	 que	 hão	 de	 acontecer.	

Manuscrito	32,	1896.	CEE	19.

	 O	tema	da	maior	importância	é	a	mensagem	do	terceiro	anjo,	

que	abrange	as	mensagens	do	primeiro	e	do	segundo	anjos.	Todos	

deverão	 compreender	 as	 verdades	 contidas	 nessas	 mensagens	 e	

demonstrá-las	na	vida	diária,	pois	 isso	 é	essencial	para	a	salvação.	

Teremos	 que	 estudar	 com	 empenho	 e	 com	 oração,	 a	 fim	 de	

compreender	estas	grandes	verdades.	CEE	20-21.
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08/05/2015

Os Pioneiros da Obra 

Adventista Devem Falar

Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os 
mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu, que me 
dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no 
Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as 
suas obras os seguem. Apocalipse 14:12-13.

	 Deus	concedeu-me	luz	quanto	aos	periódicos.	Que	luz	é	essa?	
Diz	Ele	que	os	mortos	devem	falar.	Como?	Suas	obras	os	seguirão.	
Devemos	repetir	as	palavras	dos	pioneiros	em	nossa	obra,	que	sabiam	
o	 custo	 de	 buscar	 a	 verdade	 como	 a	 tesouros	 escondidos	 e	 que	
labutaram	 para	 estabelecer	 os	 fundamentos	 da	 obra.	 Avançaram	
passo	a	passo	sob	a	influência	do	Espıŕito	de	Deus.	Um	a	um	esses	
foram	 descansando	 no	 Senhor.	 A	 palavra	 que	me	 foi	 dada	 é:	 Seja	
reproduzido	 tudo	 o	 que	 esses	 homens	 escreveram	 no	 passado.	
Review	and	Herald,	25	de	maio	de	1905.	CEE	20.
	 Têm	sido	apresentados	a	mim	os	enganos	que	Satanás	 está	
operando	 neste	 tempo.	 Fui	 instruıd́a	 de	 que	 devemos	 ressaltar	 o	
testemunho	 de	 alguns	 dos	 antigos	 obreiros	 que	 já	 faleceram.	
Permitam	que	continuem	a	pregar	através	de	seus	artigos	como	nas	
primeiras	 edições	 de	 nossos	 periódicos.	 Os	 artigos	 devem	 ser	
reimpressos,	para	que	possa	ser	ouvida	a	viva	voz	das	testemunhas	do	
Senhor.	A	história	das	primeiras	experiências	na	mensagem	dará	poder	
para	resistir	aos	astutos	enganos	de	Satanás.	Essa	ordem	foi	repetida	
recentemente.	Devo	apresentar	ao	povo	os	testemunhos	da	verdade	
bı́blica	 e	 repetir	 as	 decididas	 mensagens	 dadas	 há	 tantos	 anos.	
Desejo	 que	 meus	 sermões	 pregados	 nas	 reuniões	 campais	
e	 nas	 igrejas	 possam	 ter	 vida	 e	 realizar	 seu	 devido	 trabalho.	
CEE	19.
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15/05/2015

A história Passada deve 

ser Repetida Vez após Vez

Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé 
dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:7.

	 Somos	exortados	a	lembrar-nos	“dos	dias	passados,	em	que,	

depois	 de	 serdes	 iluminados,	 suportastes	 grande	 combate	 de	

aflições”.	Hebreus	10:32.	Como	um	Deus	que	opera	milagres,	o	Senhor	

atua	em	favor	de	Seu	povo	nesta	geração.	A	história	passada	desta	

causa	deve	ser	repetida	muitas	vezes	ao	povo,	tanto	aos	velhos	como	

aos	moços.	Necessitamos	rememorar	freqüentemente	a	bondade	do	

Senhor	e	louvá-Lo	pelas	Suas	maravilhas.	6	TI	364.
	 Se	aqueles	que	ainda	se	encontram	no	palco	da	ação	e	têm	tido	

experiência	no	trato	de	Deus	com	o	surgimento	e	progresso	da	obra,	

se	colocassem	como	o	fez	Josué	para	fortalecer	a	fé	do	povo	de	Deus,	

recapitulando	bênçãos	e	misericórdias	passadas,	eles	mesmos	seriam	

abençoados	 e	 se	 revelariam	uma	bênção	aos	que	não	 tiveram	essa	

experiência.	 Se	 recontassem	 os	 sacrifıć ios	 feitos	 por	 aqueles	 que	

lideraram	a	obra,	e	mantivessem	diante	do	povo	a	simplicidade	dos	

pioneiros	e	o	poder	de	Deus	manifestado	para	conservar	a	obra	livre	

de	 erros,	 engano	 e	 extravagância,	 exerceriam	 uma	 modeladora	

influência	sobre	os	obreiros	deste	tempo.
	 Quando	perdemos	de	vista	o	que	o	Senhor	fez	no	passado	por	

Seu	povo,	perdemos	de	vista	a	Sua	atuação	presente	em	favor	deles.	

Os	 que	 agora	 entram	 na	 obra,	 comparativamente	 nada	 sabem	

da	abnegação	e	do	sacrifıć io	daqueles	sobre	os	quais	o	Senhor	depôs	

o	 fardo	da	obra	 em	 seu	 começo.	 Isso	 lhes	deveria	 ser	contado	 vez	

após	vez.	MM,	Ano:	2002,	Cristo	Triunfante,	pág.	139.
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22/05/2015

Necessidade de Abnegação 

Igual aos Primeiros Dias

Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que 

já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. 

Hebreus 2:1.

	 Tem	custado	abnegação,	sacrifıć io,	esforço	e	muita	oração	para	

colocar	 os	 vários	 empreendimentos	missionários	 no	 nıv́el	 em	que	

agora	estão.	Existe	o	perigo	de	que	alguns	dos	que	agora	entram	em	

atividade	se	conformem	sendo	ineficientes,	pensando	que	agora	não	

há	tanta	necessidade	de	abnegação	e	diligência,	tanto	trabalho	difıć il	e	

desagradável,	como	o	experimentaram	os	pioneiros	desta	mensagem;	

que	os	tempos	são	outros;	e	que,	visto	haver	agora	mais	recursos	na	

causa	de	Deus,	não	há	necessidade	de	se	submeterem	às	provações	a	

que	muitos	se	sujeitaram	no	inıćio	deste	movimento.

	 Porém	 se	 a	 mesma	 diligência	 e	 abnegação	 fossem	

manifestadas	 na	 fase	 atual	 da	 obra,	 como	 o	 foi	 no	 seu	 inı́cio,	

realizarıá mos	cem	vezes	mais	do	que	agora	fazemos.

	 Se	quisermos	que	a	obra	prossiga	no	elevado	plano	de	ação	

com	que	iniciou,	não	deve	haver	desvio	dos	recursos	morais.	Impõe-se	

que	se	faça	continuamente	novo	suprimento	de	energia	moral.	Se	os	

obreiros	iniciantes	pensarem	que	podem	diminuir	os	seus	esforços,	

que	 a	 abnegação	 e	 a	 economia	 estrita,	 não	 apenas	 de	meios	mas	

também	 de	 tempo,	 não	 são	 necessárias	 agora,	 a	 obra	 regredirá.	

Os	 obreiros	 atuais	 devem	 possuir	 o	 mesmo	 grau	 de	 religiosidade,	

esforço	 e	 perseverança	 que	 os	 nossos	 pioneiros	 possuı́am.	

Testemunhos	para	a	igreja,Vol.	6,	Pág.	419.
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29/05/2015

A Justificação pela Fé e a 

Mensagem do Terceiro Anjo

Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso 
fruto para santificação, e por fim a vida eterna. Romanos 6:22.

	 O	que	é	justificação	pela	fé?	E� 	a	obra	de	Deus	em	lançar	por	
terra	a	glória	do	homem,	e	fazer	pelo	homem	aquilo	que	não	está	ao	seu	
alcance	 fazer	 por	 si	mesmo.	 Quando	 os	 homens	 vêem	 sua	 própria	
inutilidade,	preparam-se	para	ser	revestidos	com	a	justiça	de	Cristo.	
Review	and	Herald,	16	de	Setembro	de	1902.	Trecho	em	TM	456.
	 E� 	imputada	a	justiça	pela	qual	somos	justificados;	aquela	pela	
qual	somos	santificados,	é	comunicada.	A	primeira	é	nosso	título	para	
o	 Céu;	 a	 segunda,	 nossa	 adaptação	 para	 ele.	 Review	 and	 Herald,	
4	de	junho	de	1895.	MJ	35.
	 Não	 é	 genuı́no	 nenhum	 arrependimento	 que	 não	 opere	 a	
reforma.	A	justiça	de	Cristo	não	é	uma	capa	para	encobrir	pecados	não	
confessados	 e	 não	 abandonados;	 é	 um	 princı́pio	 de	 vida	 que	
transforma	o	caráter	e	rege	a	conduta.	Santidade	é	integridade	para	
com	Deus;	é	a	inteira	entrega	da	alma	e	da	vida	para	habitação	dos	
princıṕios	do	Céu.	DTN	555-556.	 	 	 	 	
	 Essa	 fé	 viva	 é	 essencial	 à	 nossa	 salvação,	 para	 que	 nos	
apeguemos	 aos	 méritos	 do	 sangue	 do	 Salvador	 crucificado	 e	
ressurreto,	a	Cristo,	justiça	nossa.	Fé	e	Obras,	pág.	64.
	 Na	 época	 atual,	 a	 Igreja	 precisa	 vestir	 suas	 belas	 vestes	
-	 "Cristo,	 justiça	 nossa".	 Há	 distinções	 claras	 e	 precisas	 a	 serem	
restauradas	 e	 expostas	 ao	mundo,	 exaltando-se	 acima	 de	 tudo	 os	
mandamentos	de	Deus	e	a	fé	de	Jesus.	TM	16.
	 Vários	 me	 escreveram,	 indagando	 se	 a 	 mensagem	
da	 justificação	 pela	 fé	 é	 a	 mensagem	 do	 terceiro	 anjo,	 e	 tenho	
respondido:	 "É	 a	 mensagem	 do	 terceiro	 anjo,	 em	 verdade.".	
Review	and	Herald,	1	de	abril	de	1890.	I	ME	372.	
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05/06/2015

Em 1888 Resistida a Luz 

do Céu tal como pelos Judeus 

Dirás, pois: Os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. 
Está bem; pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela 
fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os 
ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos 11:19-21.

	 Em	 Mineápolis	 [Na	 Conferência	 Geral	 de	 1888],	 Deus	
concedeu	preciosas	gemas	da	verdade	ao	Seu	povo.	Essa	luz	do	Céu	
enviada	a	algumas	pessoas	foi	rejeitada	com	toda	a	resistência	que	os	
judeus	manifestaram	ao	rejeitar	a	Cristo,	havendo	muita	discussão	em	
torno	da	defesa	dos	antigos	marcos.	Ficou	evidente,	porém,	que	quase	
nada	sabiam	sobre	o	que	eram	os	antigos	marcos.	Ficou	claro	e	foram	
feitos	 apelos	 diretos	 à	 consciência	 com	 base	 na	 Palavra	 de	 Deus;	
contudo,	as	mentes	estavam	cauterizadas,	seladas	contra	a	entrada	da	
luz,	porque	decidiram	que	seria	um	perigoso	erro	remover	os	“marcos	
antigos”	 quando	 não	 se	 estava	 removendo	 nada,	 além	 de	 idéias	
errôneas	do	que	constituíam	os	antigos	marcos.
	 O	 passar	 de	 tempo	 em	 1844	 foi	 um	 perı́odo	 de	 grandes	
acontecimentos,	expondo	ao	nosso	admirado	olhar	a	purificação	do	
santuário	que	ocorre	no	Céu,	e	tendo	clara	relação	com	o	povo	de	Deus	
na	Terra,	e	com	as	mensagens	do	primeiro,	do	segundo	e	do	terceiro	
anjo,	 desfraldando	 o	 estandarte	 em	 que	 havia	 a	 inscrição:	 “Os	
mandamentos	 de	 Deus	 e	 a	 fé	 de	 Jesus.”	 Um	 dos	 marcos	 desta	
mensagem	era	o	templo	de	Deus,	visto	no	Céu	por	Seu	povo	que	ama	a	
verdade,	e	a	arca,	contendo	a	lei	de	Deus.	A	luz	do	sábado	do	quarto	
mandamento	 lançava	 os	 seus	 fortes	 raios	 no	 caminho	 dos	
transgressores	da	lei	de	Deus.	A	não-imortalidade	dos	ıḿpios	é	um	
marco	 antigo.	 [...]	 Todo	 esse	 rumor	 sobre	 a	mudança	 do	 que	 não	
deveria	ser	mudado	 é	puramente	 imaginário.	Manuscrito	13,	1889.
CEE	21.
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12/06/2015

O Propósito de Satanás 

Contra o Povo de Deus 

Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo 
engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, 
e descaiais da vossa firmeza. II Pedro 3:17.

	 Neste	tempo	Deus	deseja	que	um	renovado	impulso	seja	dado	
à	Sua	obra.	Satanás	observa	isso	e	está	determinado	a	impedi-lo.	Sabe	
que	se	puder	enganar	o	povo	que	proclama	crer	na	verdade	presente,	
[e	puder	fazer	com	que	creia	que]	a	obra	que	o	Senhor	designou	a	Seu	
povo	é	a	remoção	dos	marcos	antigos,	algo	que	devem,	com	o	mais	
determinado	zelo,	resistir,	então	exultará	sobre	o	engano	que	os	levou	
a	acreditar.	A	obra	para	este	tempo	certamente	tem	surpreendido	a	
muitos	 com	 seus	 vários	 obstáculos,	 por	 causa	 das	 falsidades	
apresentadas	 à	 mente	 de	 muitos	 dentre	 nosso	 povo.	 O	 que	 seria	
alimento	à	igreja	é	considerado	perigoso	e	impróprio	para	lhe	ser	dado.	
Essa	 pequena	 diferença	 de	 idéias	 é	 permitida	 para	 debilitar	 a	 fé,	
causar	apostasia,	quebrar	a	unidade,	semear	a	discórdia,	tudo	por	não	
saberem	 pelo	 quê	 estão	 lutando.	 Irmãos,	 não	 é	 muito	 melhor	
desenvolver	a	sensibilidade	às	coisas	espirituais?	O	Céu	olha	para	nós,	
e	 o	que	poderia	pensar	 a	 respeito	dos	 recentes	 avanços?	Na	 atual	
condição,	construir	barreiras	não	somente	nos	priva	das	preciosas	
vantagens	 da	 grande	 luz,	 mas	 justamente	 agora,	 quando	 tanto	
precisamos,	colocamo-nos	onde	a	luz	não	pode	ser	comunicada	do	
Céu	 para	 que	 possamos	 levá-la	 a	 outros.	 Manuscrito	 13,	 1889.	
CEE	21-22.
	 Sempre	que	o	povo	de	Deus	estiver	crescendo	em	graça,	obterá	
constantemente	 compreensão	 mais	 clara	 de	 Sua	 Palavra.	 Há	 de	
distinguir	mais	luz	e	beleza	em	suas	sagradas	verdades.	Isso	se	tem	
verificado	na	história	da	igreja	em	todos	os	séculos,	e	assim	continuará	
até	ao	 fim.	Mas,	 à	medida	que	a	verdadeira	vida	espiritual	declina,	
tem	 sido	 sempre	 a	 tendência	 cessar	 o	 crente	 de	 avançar	
no	conhecimento	da	verdade.	5	TI	706.
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19/06/2015

O Convite do 

Mercador Celestial 

A ti te invoquei; salva-me, e guardarei os teus testemunhos. 
Salmos 119:146.

	 Alguns	de	nossos	irmãos	têm	expressado	temores	de	que	nos	
demoremos	demasiado	no	assunto	da	justificação	pela	fé,	mas	espero	
que	 ninguém	 fique	 desnecessariamente	 alarmado,	 e	 oro	 nesse	
sentido;	 pois	 não	 há	 perigo	 em	 apresentar	 essa	 doutrina	 como	 é	
exposta	nas	Escrituras.	Se	não	tivesse	havido,	no	passado,	negligência	
em	 instruir	 adequadamente	 o	 povo	 de	 Deus,	 não	 haveria	 agora	
necessidade	de	para	isso	chamar	a	atenção	especial.	I	ME	372.
	 Ninguém	 disse	 que	 havemos	 de	 encontrar	 perfeição	 nas	
informações	 de	 qualquer	 homem;	 isso,	 porém,	 eu	 sei,	 que	 nossas	
igrejas	estão	perecendo	por	falta	de	ensino	sobre	o	assunto	da	justiça	
pela	fé	em	Cristo,	e	verdades	semelhantes.	OE	301.
	 Jesus	vai	de	porta	em	porta,	detém-Se	diante	do	templo	de	cada	
alma	e	declara:	“Eu	estou	à	porta	e	bato”.	Como	um	Mercador	Celestial,	
Ele	 abre	 Seus	 tesouros	 e	 proclama:	 “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”.	
O	ouro	que	ele	oferece	é	ouro	puro,	mais	precioso	do	que	o	ouro	fino	
de	Ofir;	porque	é	fé	e	amor.	Os	vestidos	brancos	que	Ele	convida	a	alma	
a	vestir	é	Seu	próprio	manto	de	Justiça;	e	o	óleo	para	a	unção	é	o	óleo	
da	Sua	graça,	o	qual	dá	visão	espiritual	à	alma	que	está	em	cegueira	
e	trevas	para	que	possa	distinguir	entre	as	obras	do	Espıŕito	de	Deus	
e	 o	 espıŕito	 do	 inimigo.	 “Abre	 tua	 porta”,	 diz	 o	 Grande	 Mercador,	
possuidor	 das	 riquezas	 celestiais,	 “e	 negocia	 Comigo.	 Sou	 Eu,	 Teu	
Redentor,	que	Te	aconselha	a	comprar	de	Mim.”	Review	and	Herald,	
7	de	agosto	de	1894.
	 A	mensagem	presente	-	justificação	pela	fé	-	é	mensagem	vinda	
de	Deus;	tem	as	credencias	divinas,	pois	seu	fruto	é	para	santidade.	
Review	and	Herald,	3	de	setembro	de	1889.	I	ME	359-360.
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26/06/2015

Existem Verdades Inegociáveis 

Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo 
comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas 
próprias concupiscências. II Timóteo 4:3.

	 Quando	o	poder	de	Deus	testifica	daquilo	que	é	a	verdade,	essa	
verdade	deve	permanecer	para	sempre	como	a	verdade.	Não	devem	
ser	 agasalhadas	 quaisquer	 suposições	 posteriores	 contrárias	 ao	
esclarecimento	 que	 Deus	 proporcionou.	 Surgirão	 homens	 com	
interpretações	das	Escrituras	que	para	eles	são	verdade,	mas	que	não	
o	são.	Deu-nos	Deus	a	verdade	para	este	tempo	como	um	fundamento	
para	nossa	fé.	Ele	próprio	nos	ensinou	o	que	é	a	verdade.	Aparecerá	
um,	e	ainda	outro,	com	nova	iluminação,	que	contradiz	aquela	que	foi	
dada	por	Deus	sob	a	demonstração	de	Seu	Santo	Espıŕito.
	 Vivem	 ainda	 alguns	 que	 passaram	 pela	 experiência	 obtida	
quando	 esta	 verdade	 foi	 firmada.	 Deus	 lhes	 tem	 benignamente	
poupado	 a	 vida	 para	 repetir	 e	 repetir	 até	 ao	 fim	 da	 existência	
a	 experiência	 por	 que	 passaram	 da	 mesma	 maneira	 que	 o	 fez	
o	 apóstolo	 João	 até	 ao	 termo	 de	 sua	 vida.	 E	 os	 porta-bandeiras	
que	tombaram	na	morte	devem	falar	mediante	a	reimpressão	de	seus	
escritos.	Estou	instruıd́a	de	que,	assim,	sua	voz	se	deve	fazer	ouvir.	Eles	
devem	 dar	 seu	 testemunho	 relativamente	 ao	 que	 constitui	
a	verdade	para	este	tempo.	
	 Não	 devemos	 receber	 as	 palavras	 dos	 que	 vêm	 com	 uma	
mensagem	em	contradição	com	os	pontos	especiais	de	nossa	fé.	Eles	
reúnem	uma	porção	de	passagens,	e	amontoam-na	como	prova	em	
torno	 das	 teorias	 que	 afirmam.	 Isto	 tem	 sido	 repetidamente	 feito	
durante	os	cinqüenta	anos	passados.	E	se	bem	que	as	Escrituras	sejam	
a	Palavra	de	Deus,	e	devam	ser	respeitadas,	sua	aplicação,	uma	vez	
que	mova	 uma	 coluna	 do	 fundamento	 sustentado	 por	 Deus	 estes	
cinqüenta	anos,	constitui	 grande	 erro.	Aquele	que	 faz	 tal	 aplicação	
ignora	a	maravilhosa	demonstração	do	Espıŕito	Santo	que	deu	poder	
e	força	às	mensagens	passadas,	vindas	ao	povo	de	Deus.	I	ME	161.
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03/07/2015

Crescente Luz deve Brilhar 

Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo 
monte, e aos teus tabernáculos. Salmos 43:3.

	 Termos	a	verdade	é	um	fato	e	devemos	manter	firmemente	as	
posições	que	não	podem	ser	abaladas;	mas	não	devemos	olhar	com	
suspeita	sobre	qualquer	nova	luz	que	Deus	possa	enviar,	dizendo:	não	
vemos	nenhuma	necessidade	de	mais	luz	além	da	antiga	verdade	que	
recebemos	 até	 aqui	 e	 sobre	 a	 qual	 estamos	 firmados.	 Enquanto	
mantivermos	essa	posição,	o	testemunho	da	Testemunha	Verdadeira	
aplica-se	 a	 nosso	 caso	 como	 reprovação:	 “E	 não	 sabes	 que	 és	 um	
desgraçado,	e	miserável,	e	pobre,	e	cego,	e	nu”	(Ap.	3:17).	Aqueles	que	
se	sentem	ricos	e	crescendo	em	bens,	sem	de	nada	necessitar,	estão	
cegos	em	relação	a	sua	verdadeira	condição	diante	de	Deus	e	não	tem	
consciência	 disso.	 Review	 and	 Herald,	 7	 de	 agosto	 de	 1894.	
	CEE	23.
	 Um	espıŕito	de	farisaıśmo	tem	influenciado	o	povo	que	diz	crer	
na	verdade	para	estes	últimos	dias.	Estão	satisfeitos	consigo	mesmos.	
Dizem:	“Temos	a	verdade.	Não	há	mais	luz	para	o	povo	de	Deus”.	Mas	
não	 estamos	 seguros	 quando	 tomamos	 a	 posição	 de	 que	 não	
aceitaremos	nada	mais	além	daquilo	que	temos	estabelecido	como	a	
verdade.	 Devemos	 tomar	 a	 Bı́blia	 e	 investigá-la	 cuidadosamente	
por	 nós	 mesmos.	 Devemos	 escavar	 as	 minas	 da	 Palavra	 de	 Deus	
em	busca	da	verdade.	“A	luz	que	semeia-se	para	o	justo,	e	a	alegria,	
para	os	retos	de	coração”	(Sl	97:11).	Alguns	têm	me	perguntado	se	
eu	acho	que	haverá	mais	luz	para	o	povo	de	Deus.	Nossas	mentes	têm	
se	 tornado	 tão	 estreitas	 que	 não	 compreendemos	 que	 o	 Senhor	
tem	uma	poderosa	obra	a	realizar	por	nós.	Crescente	luz	deve	brilhar	
em	nós;	“a	vereda	dos	justos	é	como	a	luz	da	aurora,	que	vai	brilhando	
mais	 e	 mais	 até	 ser	 dia	 perfeito”	 (Pv	 4:18).	 Review	 and	 Herald,	
18	de	junho	de	1889.	CEE	24.
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10/07/2015

A Verdade é Progressiva 

Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais 

e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18.

	 Cumpre 	 n ão 	 pensar : 	 “Bem, 	 temos 	 toda 	 verdade ,	

compreendemos	 as	 principais	 colunas	 da	 nossa	 fé,	 e	 podemos	

descansar	neste	conhecimento.”	A	verdade	é	progressiva,	e	precisamos	

andar	em	luz	crescente.

		 Um	 irmão	 perguntou:	 “Irmã	 White,	 a	 senhora	 acha	 que	

precisamos	 entender	 a	 verdade	 por	 nós	 mesmos?	 Por	 que	 não	

podemos	tomar	as	verdades	que	outros	reuniram,	e	crer	nelas	porque	

eles	 pesquisaram	 os	 assuntos,	 e	 assim	 estaremos	 livres	 para	

prosseguir,	sem	sobrecarregar	as	faculdades	da	mente	na	pesquisa	de	

todos	 esses	 temas?	 A	 senhora	 não	 acha	 que	 esses	 homens	 que	

trouxeram	à	luz	a	verdade	no	passado,	foram	inspirados	por	Deus?”

	 Não	ouso	dizer	que	não	fossem	dirigidos	por	Deus,	pois	Cristo	

guia	 a	 toda	 verdade;	mas	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 inspiração	 no	mais	

amplo	sentido	da	palavra,	eu	digo:	Não.	Creio	que	Deus	confiou-nos	

uma	obra	a	fazer,	mas	se	não	forem	plenamente	consagrados	a	Deus	

em	 todos	 os	 momentos,	 colocarão	 o	 eu	 e	 seus	 traços	 peculiares	

de	 caráter	 no	 que	 estão	 fazendo,	 e	 colocarão	 seu	 modelo	 sobre	

a	 obra,	 moldando	 homens	 na	 experiência	 religiosa	 segundo	

seu	próprio	padrão.

	 	 E� 	 perigoso	 tentar	 fortalecer	 o	 próprio	 braço.	 Devemos	

depender	dos	braços	do	poder	infinito.	Deus	nos	tem	revelado	isso	

durante	muitos	anos.	Devemos	ter	fé	viva	em	nosso	coração	e	buscar	

conhecimento	 mais	 amplo	 e	 luz	 superior.	 Review	 and	 Herald,	

25	de	março	de	1890.	CEE	23.
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17/07/2015

Nossas Explicações das 

Escrituras são Infalíveis?

E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar 
atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia 
amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo 
primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular 
interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de 
homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo 
Espírito Santo. II Pedro 1:19-21.

	 Não	há	desculpas	para	ninguém	assumir	a	posição	de	que	não	
há	mais	verdades	a	serem	reveladas,	e	de	que	todas	as	nossas	visões	da	
Bíblia	não	têm	qualquer	erro.	O	fato	de	certas	doutrinas	terem	sido	
consideradas	como	a	verdade	por	muitos	anos	pelo	nosso	povo	não	é	
uma	prova	de	que	nossas	idéias	sejam	infalíveis.	O	tempo	não	converte	
o	erro	em	verdade.	A	idade	não	transforma	o	erro	em	verdade	e	ela	
pode	 ser	 reexaminada.	 Nenhuma	 verdadeira	 doutrina	 terá	 algo	 a	
perder	pela	cuidadosa	investigação.
	 Vivemos	em	tempos	perigosos,	e	não	nos	convém	aceitar	tudo	
o	 que	 é	 apresentado	 sem	 profundo	 exame;	 da	mesma	 forma,	 não	
podemos	rejeitar	o	que	quer	que	contenha	os	frutos	do	Espıŕito	de	
Deus;	 devemos	 ser	 receptivos,	mansos	 e	 humildes	 de	 coração.	 Há	
aqueles	que	se	opõem	a	tudo	o	que	não	está	de	acordo	com	as	próprias	
ideias	e,	por	agirem	assim,	colocam	em	risco	seus	interesses	eternos	
tal	qual	a	nação	judaica	em	sua	rejeição	de	Cristo.
	 O	Senhor	deseja	que	nossas	opiniões	sejam	colocadas	à	prova,	
que	 possamos	 ver	 a	 necessidade	 de	 examinar	 detalhadamente	 os	
oráculos	vivos	para	ver	se	estamos	ou	não	andando	de	acordo	com	
nossa	fé.	Muitos	que	professam	crer	na	verdade	têm	se	acomodado,	
dizendo:	 “rico	 sou,	 e	 estou	 enriquecido,	 e	 de	 nada	 tenho	 falta”	
(Ap.	 3:17).	 Review	 and	 Herald,	 20	 de	 dezembro	 de	 1892 .	
CEE	24-25.
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24/07/2015

Examinar as Escrituras

Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são 
elas que de mim testificam. João 5:39.

	 Como	examinar	as	Escrituras?	Iremos	de	um	para	outro	pilar	
das	nossas	doutrinas,	tentando	fazer	com	que	toda	Bıb́lia	se	molde	a	
nossas	opiniões	preconcebidas?	Ou	levaremos	nossas	idéias	e	visões	
às	 Escrituras	 e	 avaliaremos	 cada	 aspecto	 de	 nossas	 teorias	
em	comparação	com	a	Verdade?	Muitos	que	lêem	e	mesmo	ensinam	
a	Bıb́lia,	não	compreendem	a	preciosa	verdade	que	estão	ensinando	
ou	estudando.
	 Os	homens	nutrem	erros,	embora	a	verdade	esteja	claramente	
assinalada;	 mas	 se	 trouxessem	 suas	 próprias	 doutrinas	 à	 luz	 da	
Palavra	 de	 Deus	 e	 não	 lessem	 a	 Palavra	 de	 Deus	 à	 luz	 de	 suas	
doutrinas,	para	provar	que	suas	ideias	estão	certas,	não	andariam	em	
escuridão	e	cegueira	e	nem	alimentariam	o	erro.	Muitos	conferem	às	
palavras	 da	 Bıb́lia	 um	 significado	 que	 se	 adapte	 a	 suas	 opiniões,	
enganando	 a	 si	 mesmos	 e	 iludindo	 outros	 com	 suas	 falsas	
interpretações	da	Palavra	de	Deus.
	 Ao	 estudarmos	 a	 Palavra	 de	 Deus,	 devemos	 fazê-lo	 com	
coração	humilde.	Todo	egoísmo,	todo	amor	pela	originalidade,	deve	ser	
colocado	de	lado.	Opiniões	aceitas	por	muito	tempo	não	devem	ser	
consideradas	 infalıv́eis.	Foi	a	relutância	dos	 judeus	em	deixar	suas	
antigas	tradições	que	os	levou	à	ruıńa.	Estavam	determinados	a	não	
ver	qualquer	falha	em	suas	opiniões	próprias	e	na	sua	forma	de	expor	
as	 Escrituras.	 Mesmo	 que	 homens	 respeitados	 tenham	 defendido	
certas	visões,	se	não	estiverem	claramente	sustentadas	pela	Palavra,	
devem	ser	rejeitadas.	Os	que	sinceramente	desejam	a	verdade	não	
serão	relutantes	em	franquear	à	pesquisa	e	crıt́ica	as	suas	posições,	e	
não	se	aborrecerão	se	suas	opiniões	e	ideias	forem	contraditadas.	Este	
era	 o	 espírito	 acariciado	 entre	 nós	 quarenta	 anos	 atrás.	
Review	and	Herald,	26	de	julho	de	1892.	CEE	25.
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31/07/2015

Lições a Aprender e Desaprender 

Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade. Assim como tu me 

enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico 

a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não 

rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão 

de crer em mim; para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e 

eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu 

me enviaste. João 17:17-21.

	 Temos	 muitas	 lições	 a	 aprender,	 e	 muitas,	 muitas	 a	

desaprender.	Unicamente	Deus	e	o	Céu	são	infalıv́eis.	Os	que	pensam	

que	nunca	terão	de	desistir	de	um	ponto	de	vista	acariciado,	 jamais	

terão	ocasião	de	mudar	de	opinião,	serão	decepcionados.	Enquanto	

nos	 apegarmos	 às	 próprias	 ideias	 e	 opiniões	 com	 determinada	

persistência,	não	podemos	ter	a	unidade	pela	qual	Cristo	orou.
	 Pudessem	 aqueles	 que	 são	 autossuficientes	 ver	 do	 ponto	

de	vista	em	que	o	universo	de	Deus	os	vê,	pudessem	ver	como	Deus	

os	 vê,	 sentiriam	 tanta	 fraqueza,	 demonstrariam	 tanto	 desejo	

por	 sabedoria,	 que	 clamariam	 ao	 Senhor	 para	 ser	 sua	 justiça;	

desejariam	esconder-se	de	Sua	presença.
	 Diz	 o	 apóstolo,	 “não	 sois	 de	 vós	 mesmos.	 Porque	 fostes	

comprados	por	bom	preço;	glorificai,	pois,	a	Deus	ao	vosso	corpo	e	no	

vosso	espıŕito,	os	quais	pertencem	a	Deus”	(I	Cor.	6:19,	20).	Quando	

nossos	 planos	 e	 projetos	 são	 rejeitados,	 quando	 homens	 que	

dependem	de	nossa	orientação	concluem	que	o	Senhor	deseja	que	

ajam	e	julguem	por	si	mesmos,	não	devemos	ter	espıŕito	de	censura	ou	

exercer	 autoridade	 arbitrária	 para	 compeli-los	 a	 aceitarem	nossas	

ideias.	 Aqueles	 que	 ocupam	 posições	 de	 autoridade	 devem	

constantemente	 cultivar	 o	 autocontrole.	 Review	 and	 Herald,	

26	de	julho	de	1892.	CEE	25.
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07/08/2015

Compreender as Provas da Fé

Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se 
ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. João 7:17.

	 As	pessoas	ficam	satisfeitas	com	a	luz	já	recebida	da	Palavra	de	
Deus,	 e	desistem	de	qualquer	posterior	estudo	mais	profundo	das	
Escrituras.	Tornam-se	conservadoras,	e	procuram	evitar	a	discussão	
do	assunto.
	 O	fato	de	não	haver	controvérsias	ou	agitações	entre	o	povo	de	
Deus	não	 deveria	 ser	 olhado	 como	prova	 conclusiva	 de	 que	 todos	
estão	mantendo	com	firmeza	a	sã	doutrina.	Há	razão	para	temer	que	
não	estejam	discernindo	claramente	entre	a	verdade	e	o	erro.	Quando	
não	 surgem	 novas	 questões	 em	 resultado	 de	 investigação	 das	
Escrituras,	 quando	 não	 aparecem	 divergências	 de	 opinião	 que	
instiguem	 os	 homens	 a	 examinar	 a	 Bıb́lia	 por	 si	 mesmos,	 para	 se	
certificarem	 de	 que	 possuem	 a	 verdade,	 haverá	 muitos	 agora,	
como	 antigamente,	 que	 se	 apegarão	 às	 tradições,	 cultuando	 nem	
sabem	o	quê.
	 Tem-me	 sido	 mostrado	 que	 muitos	 dos	 que	 professam	 a	
verdade	 presente	 não	 sabem	 o	 que	 crêem.	 Não	 compreendem	 as	
provas	de	sua	fé.	Não	apreciam	devidamente	a	obra	para	este	tempo.	
Homens	que	agora	pregam	a	outros,	ao	examinarem,	quando	chegar	o	
tempo	de	angústia,	a	posição	em	que	se	encontram,	verificarão	que	há	
muitas	coisas	para	as	quais	não	podem	dar	uma	razão	satisfatória.	Até	
serem	 assim	 provados,	 desconheciam	 sua	 grande	 ignorância.	
E	há	na	igreja	muitos	que	contam	por	certo	que	compreendem	aquilo	
em	 que	 crêem,	 mas	 que,	 até	 surgir	 uma	 discussão,	 ignoram	
sua	 fraqueza.	 Quando	 separados	 dos	 da	 mesma	 fé,	 e	 forçados	
a	 estar	 sozinhos	 e	 expor	 por	 si	 mesmos	 sua	 crença,	 ficarão	
surpreendidos	 de	 ver	 quão	 confusas	 são	 suas	 idéias	 sobre	 o	
que	têm	aceito	como	verdade.	5	TI	706-707.
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14/08/2015

Deus Despertará Seu Povo 

Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, 
e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14.

	 Deus	 despertará	 Seu	 povo;	 se	 outros	 meios	 falharem,	
introduzir-se-ão	 entre	 eles	 heresias,	 as	 quais	 os	 hão	 de	 peneirar,	
separando	a	palha	do	trigo.	O	Senhor	chama	todos	os	que	crêem	em	
Sua	Palavra,	para	que	despertem	do	sono.	Tem	vindo	uma	preciosa	
luz,	apropriada	aos	nossos	dias.	E� 	a	verdade	bıb́lica,	mostrando	os	
perigos	que	se	acham	mesmo	despencando	sobre	nós.	Essa	luz	nos	
deve	levar	a	um	diligente	estudo	das	Escrituras,	e	a	um	mais	atento	
exame	crítico	das	posições	que	mantemos.	E� 	vontade	de	Deus	que	todos	
os 	 fundamentos 	 e 	 posiç ões 	 da 	 verdade	 se jam	 acurada	
e	perseverantemente	investigados,	com	oração	e	jejum.	Os	crentes	não	
devem	ficar	em	suposições	e	mal	definidas	 idéias	do	que	constitui	
a	verdade.	Sua	fé	deve	estar	firmemente	estabelecida	sobre	a	Palavra	
de	Deus,	de	maneira	que,	quando	o	 tempo	de	prova	 chegar,	 e	 eles	
forem	levados	perante	os	concıĺios	para	responder	por	sua	fé,	sejam	
capazes	 de	 dar	 uma	 razão	 para	 a	 esperança	 que	 neles	 há,	
com	mansidão	e	temor.
	 Agitar,	agitar,	agitar!	Os	assuntos	que	apresentamos	ao	mundo	
devem	ser	para	nós	uma	realidade	viva.	E� 	importante	que,	ao	defender	
as	doutrinas	que	consideramos	artigos	fundamentais	da	fé,	nunca	nos	
permitamos	 o	 emprego	 de	 argumentos	 que	 não	 sejam	 inteiramente	
retos.	 Eles	 podem	 fazer	 calar	 um	 adversário,	 mas	 não	 honram	 a	
verdade.	 Devemos	 apresentar	 argumentos	 legı́timos,	 que	 não	
somente	 façam	 silenciar	 os	 oponentes,	 mas	 que	 suportem	 a	 mais	
acurada	e	perscrutadora	averiguação.	Quanto	aos	que	se	preparam	
para	debates,	há	grande	perigo	de	que	eles	não	lidem	com	lisura	em	
relação	à	Palavra	de	Deus.	Ao	enfrentar	um	adversário,	deve	ser	nosso	
mais	 sincero	 esforço	 apresentar	 os	 assuntos	 de	 maneira	 tal	 que	
despertemos	 a	 convicção	 em	 seu	 espírito,	 em	 vez	 de	 procurar	
meramente	inspirar	confiança	ao	crente.	5	TI	707-708.
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21/08/2015

Cave Mais Fundo 

na Mina da Verdade 

E ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos 
céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas 
e velhas. Mateus 13:52.

	 Irmãos,	 precisamos	 inserir	 a	 pá	 profundamente	 na	mina	 da	

verdade.	Podeis	debater	as	questões	convosco	mesmos	e	uns	com	os	

outros,	se	tão-somente	o	fizerdes	no	devido	espírito;	com	demasiada	

freqüência,	 porém,	 o	 próprio	 eu	 é	 grande,	 e	 logo	 que	 começa	 a	

pesquisa,	é	manifestado	um	espírito	não	cristão.	Isto	é	precisamente	

aquilo	em	que	Satanás	se	deleita,	mas	deverıámos	chegar-nos	com	um	

coração	humilde	para	conhecer	por	nós	mesmos	o	que	é	a	verdade.	
	 Aproxima-se	 o	 tempo	 em	 que	 seremos	 separados	 e	

espalhados,	 e	 cada	 um	 de	 nós	 terá	 de	 permanecer	 em	 pé	 sem	 o	

privilégio	 da	 comunhão	 com	 os	 da	 mesma	 fé	 preciosa;	 e	 como	

podereis	ficar	em	pé,	a	menos	que	Deus	esteja	ao	vosso	lado	e	saibais	

que	Ele	vos	está	dirigindo	e	guiando?	Sempre	que	somos	levados	a	

investigar	a	verdade	bıb́lica,	o	Mestre	das	assembléias	está	conosco.	

O	Senhor	não	permite	que	o	navio	seja	governado	um	só	momento	por	

pilotos	 ignorantes.	 Podemos	 receber	 nossas	 ordens	 do	 Capitão	 de	

nossa	salvação.	...
	 Não	agarreis	toda	objeção,	por	pequena	que	seja,	tornando-a	

tão	grande	quanto	possıv́el	e	preservando-a	para	uso	futuro.	Ninguém	

disse	que	encontraremos	perfeição	nas	investigações	de	algum	homem,	

mas	 isto	 eu	 sei:	 que	 nossas	 igrejas	 estão	 perecendo	 por	 falta	 de	

instrução	sobre	o	assunto	da	justiça	pela	fé	em	Cristo	e	verdades	afins.	

Review	 and	 Herald,	 25	 de	 março	 de	 1890.	MM,	 Ano:	 1980,	

Este	Dia	com	Deus,	pág.	91.
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28/08/2015

Pegar os Primeiros 

Raios da Luz da Verdade 

A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. 
Salmos 97:11.

	 Seja	qual	 for	o	grande	adiantamento	 intelectual	do	homem,	
não	 pense	 ele,	 nem	por	um	momento,	 que	não	 há	 necessidade	de	
inteira	e	contínua	indagação	das	Escrituras	em	busca	de	maior	luz.	
Como	 um	 povo,	 somos	 convidados	 individualmente	 ao	 estudo	 da	
profecia.	Devemos	observar	atentamente,	a	fim	de	distinguir	qualquer	
raio	de	luz	que	Deus	nos	apresente.	Devemos	apanhar	os	primeiros	
clarões	da	verdade;	e,	mediante	estudo	apoiado	pela	oração,	poder-se-
á	obter	mais	intensa	luz,	a	qual	poderá	ser	apresentada	aos	outros.
	 Quando	o	povo	de	Deus	está	à	vontade,	satisfeito	com	a	luz	que	
já	possui,	podemos	estar	certos	de	que	Ele	os	não	favorecerá.	E� 	Sua	
vontade	que	marchem	sempre	avante,	recebendo	a	sempre	crescente	
luz	que	para	eles	brilha.	[...]	Tem-se	introduzido	uma	confiança	em	si	
mesmos	que	os	tem	levado	a	não	sentir	nenhuma	necessidade	de	mais	
verdade	e	maior	luz.	Vivemos	numa	época	em	que	Satanás	opera	à	
direita	e	à	esquerda,	em	nossa	frente	e	por	trás	de	nós.	[...]	Deus	deseja	
que	 se	 faça	 ouvir	 uma	 voz	 despertando	 Seu	 povo	 para	 a	 ação.	
5	TI	708-709.
	 A	Bıb́lia	com	suas	preciosas	gemas	de	verdade	não	foi	escrita	
para	 o	 sábio	 somente.	 Ao	 contrário,	 destina-se	 ao	 povo	 comum;	
e	 a	 interpretação	 que	 lhe	 dá	 o	 povo	 comum,	 quando	 auxiliado	
pelo	 Espıŕito	 Santo,	 harmoniza-se	 melhor	 com	 a	 verdade	 como	 é	
em	Jesus.	As	grandes	verdades	necessárias	para	a	salvação	tornam-se	
claras	como	a	luz	do	meio-dia,	e	ninguém	errará	o	caminho	exceto	
os	 que	 seguem	 seu	 próprio	 juı́zo	 em	 vez	 da	 vontade	 de	 Deus,	
claramente	revelada.	5	TI	331.
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04/09/2015

Firmes na Luz Recebida 

na Experiência Adventista 

Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente 
o princípio da nossa confiança até ao fim. Hebreus 3:14.

	 Em	1844,	 quando	 se	 apresentava	 à	 nossa	 atenção	qualquer	
coisa	que	não	compreendíamos,	ajoelhávamo-nos	e	pedíamos	a	Deus	
que	 nos	 ajudasse	 a	 assumir	 a	 devida	 atitude:	 e	 depois	 éramos	
habilitados	 a	 chegar	 à	 justa	 compreensão,	 e	 a	 ter	 todos	 a	 mesma	
opinião.	Não	houve	dissensão,	nem	inimizade,	nem	ruins	suspeitas,	
nem	 mau	 juı́zo	 contra	 os	 irmãos.	 Se	 tão-somente	 soubéssemos	
o	 mal	 do	 espı́rito	 de	 intolerância,	 quão	 cuidadosamente	 dele	
haverıámos	de	fugir!
	 Temos	de	estar	firmados	na	fé	segundo	a	luz	da	verdade	que	
nos	foi	dada	em	nossa	primeira	experiência.	Naquele	tempo,	erro	após	
erro	 procurava	 forçar	 entrada	 entre	 nós;	 ministros	 e	 doutores	
introduziam	 novas	 doutrinas.	 Nós	 estudávamos	 as	 Escrituras	 com	
muita	oração,	e	o	Espıŕ ito	Santo	nos	trazia	ao	espıŕito	a	verdade.	Por	
vezes	noites	inteiras	eram	consagradas	à	pesquisa	das	Escrituras,	a	
pedir	 fervorosamente	 a	Deus	 Sua	 guia.	 Juntavam-se	 para	 esse	 fim	
grupos	de	homens	e	mulheres	pios.	O	poder	de	Deus	vinha	sobre	mim,	e	
eu	era	habilitada	a	definir	claramente	o	que	era	verdade	ou	erro.
	 Ao	serem	assim	estabelecidos	os	pontos	de	nossa	fé,	nossos	
pés	se	colocavam	sobre	um	firme	fundamento.	Aceitávamos	a	verdade	
ponto	 por	 ponto,	 sob	 a	 demonstração	 do	 Espıŕito	 Santo.	 Eu	 era	
arrebatada	em	visão,	e	eram-me	feitas	explanações.	Foram-me	dadas	
ilustrações	de	coisas	celestiais,	e	do	santuário,	de	modo	que	fomos	
colocados	em	posição	onde	a	 luz	 sobre	nós	 resplandecia	 em	 raios	
claros	e	distintos.
	 Eu	 sei	 que	 a	 questão	 do	 santuário	 se	 firma	 em	 justiça	 e	
verdade,	tal	como	a	temos	mantido	por	tantos	anos.	OE	302-303.
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11/09/2015

Ainda há Gemas da Verdade 

a serem Reunidas pela Igreja  

Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. 
Mateus 5:16.

	 A	 repreensão	 do	 Senhor	 estará	 sobre	 os	 que	 impedem	 o	
caminho,	para	que	não	chegue	ao	povo	mais	clara	luz.	Uma	grande	
obra	tem	de	ser	feita,	e	Deus	vê	que	nossos	dirigentes	necessitam	de	
maior	 luz,	 a	 fim	 de	 se	 unirem	 aos	 mensageiros	 que	 ele	 envia	 para	
realizarem	a	obra	que	ele	deseja	que	se	faça.	O	Senhor	tem	suscitado	
os	mensageiros,	e	os	dotado	de	Seu	Espıŕito,	e	tem	dito:	“Clama	em	alta	
voz,	não	te	detenhas,	levanta	a	voz	como	a	trombeta	e	anuncia	ao	Meu	
povo	a	sua	transgressão	e	à	casa	de	Jacó,	os	seus	pecados”	(Is.	58:1).
	 Ninguém	 corra	 o	 risco	 de	 interpor-se	 entre	 o	 povo	
e	a	mensagem	do	Céu.	Essa	mensagem	há	de	chegar	ao	povo;	e	se	
não	 houvesse	 nenhuma	 voz	 entre	 os	 homens	 para	 a	 anunciar,	
as	próprias	pedras	clamariam.	Review	and	Herald,	26	de	julho	de	1892.	
CEE	26.
	 Mas	 a	 luz	 não	 é	 conferida	 simplesmente	 para	 fortalecer	 a	
igreja,	mas	para	iluminar	os	que	estão	em	trevas.	O	povo	de	Deus	deve	
anunciar	 os	 louvores	 dAquele	 que	 os	 chamou	 das	 trevas	 para	
Sua	maravilhosa	luz.	Cristo	declarou	aos	discıṕulos:	"Vós	sois	a	luz	
do	mundo"	(Mat.	5:14),	e	a	missão	da	luz	é	resplandecer	e	dissipar	
as	trevas.	CSES	34.
	 Ao	que	está	em	viva	comunhão	com	o	Sol	da	Justiça,	sempre	se	
revelará	nova	 luz	 sobre	a	Palavra	de	Deus.	Ninguém	deve	chegar	 à	
conclusão	 de	que	não	 há	mais	 verdades	 a	 serem	 reveladas.	O	 que	
busca	a	verdade	com	diligência	e	oração	encontrará	preciosos	raios	
de	luz	que	ainda	hão	de	brilhar	da	Palavra	de	Deus.	Ainda	se	acham	
dispersas	 muitas	 gemas	 que	 devem	 ser	 reunidas	 para	 tornar-se	
propriedade	do	povo	remanescente	de	Deus.	CSES	34.
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18/09/2015

Na Moldura da Verdade 
um Assunto Predominará  

E peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo 
o conhecimento, Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais 
sinceros, e sem escândalo algum até ao dia de Cristo; Cheios dos frutos 
de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. 
Filipenses 1:9-11.

	 A	 menos	 que	 a	 igreja	 siga	 o	 caminho	 que	 lhe	 abre	 a	
Providência,	aceitando	todo	raio	de	luz,	cumprindo	todo	dever	que	lhe	
seja	 revelado,	 a	 religião	 fatalmente	 degenerará	 em	 formalismo,	 e	
desaparecerá	 o	 espı́rito	 da	 piedade	 vital.	 Esta	 verdade	 tem	 sido	
repetidas	vezes	ilustrada	na	história	da	igreja.	GC	316.
	 Homens	sairão	no	espıŕito	e	poder	de	Elias	para	preparar	o	
caminho	para	o	segundo	advento	do	Senhor	Jesus	Cristo.	E� 	sua	obra	
tornar	coisas	tortuosas	retas.	Algumas	coisas	precisam	ser	derribadas;	
algumas	 coisas	 devem	 ser	 edificadas.	 (Man.	 15,	 1/11/1888).	
EGW	1888	Materials	169.
	 O	coração	dos	que	são	membros	da	igreja	deve	estar	aberto	
para	receber	cada	raio	de	luz	que	Deus	escolher	conceder.	Deus	tem	
luz	a	nos	 conceder	de	acordo	 com	nossa	habilidade	de	 receber	 e,	 à	
medida	que	recebermos	a	luz,	seremos	capazes	de	receber	mais	e	mais	
os	raios	do	Sol	da	Justiça.	Manuscript	Releases,	vol.	2,	págs.	265-266.	
MM,	Ano:2009,	Jesus	Meu	Modelo,	pág.	210.
	 Devemos	buscar	zelosamente	conhecer	e	apreciar	a	verdade,	
a	 fim	 de	 apresentá-la	 a	 outros	 como	 é	 em	 Jesus.	 [...]	 Se	mediante	
a	graça	de	Cristo	Seu	povo	se	tornar	novos	odres,	Ele	os	encherá	com	
o	vinho	novo.	Deus	dará	mais	luz,	e	velhas	verdades	serão	recuperadas	
e	postas	na	moldura	da	verdade;	e	onde	quer	que	 forem	os	obreiros	
hão	 de	 triunfar.	 Como	 embaixadores	 de	 Cristo,	 cumpre-lhes	
pesquisar	 as	 Escrituras,	 procurar	 as	 verdades	 ocultas	 sob	 o	 pó	
do	 erro.	 E	 todo	 raio	 de	 luz	 recebido	 deve	 ser	 comunicado	 aos	
outros.	 Um	 interesse	 predominará,	 um	 assunto	 absorverá	 todos	
os	outros	-	Cristo,	Justiça	nossa.	Review	and	Herald,	23	de	dezembro	
de	1890.	MM,	Ano:	2005,		Filhos	e	Filhas	de	Deus,	pág.	259.
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25/09/2015

Não Desprezar os Reformadores   

Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas 
almas, como aqueles que hão de dar conta delas; para que o façam com 
alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17.

	 E� 	 possıv́el	 relatar	 aquilo	 que	 aconteceu	 em	 conexão	 com	 a	
experiência	passada	do	povo	de	Deus	e	apresentá-lo	de	tal	modo	que	
sua	 experiência	 assuma	 um	 aspecto	 ridıć ulo	 e	 censurável.	 Não	 é	
correto	tomar	certos	aspectos	da	obra	e	separá-los	do	grande	todo.	
Desse	modo	pode	ser	apresentada	uma	mistura	da	verdade	e	do	erro	
de	que	nossos	inimigos	se	serviriam	grandemente	para	detrimento	da	
verdade,	e	para	estorvar	a	obra	e	a	causa	de	Deus.	...
	 Não	 imagine	nenhum	de	nossos	 irmãos	 que	 está	 fazendo	o	
serviço	 de	 Deus	 ao	 apresentar	 as	 deficiências	 de	 homens	 que	
realizaram	uma	boa,	grandiosa	e	aceitável	obra	em	labutar	para	expor	
a	mensagem	de	misericórdia	 a	 homens	 caıd́os,	 para	 a	 salvação	 de	
almas	 que	 perecem.	 Suponhamos	 que	 esses	 irmãos	 tenham	 débeis	
traços	 de	 caráter	 que	 herdaram	 de	 seus	 antepassados	 deficientes.	
Devem	essas	deficiências	ser	procuradas	e	salientadas?	
	 Devem	os	homens	a	quem	Deus	escolheu	para	efetuar	a	reforma	
contra	 o	 papado	 e	 a	 idolatria	 ser	 apresentados	 sob	 um	 aspecto	
objetável?	[...]	Por	amor	a	Cristo,	eles	sofreram	escárnio,	desprezo	e	o	
ódio	 de	 homens	 que	 não	 conheciam	 a	 Deus.	 Foram	 difamados	 e	
perseguidos	até	à	morte,	porque	não	quiseram	renunciar	a	sua	fé.	[...]			
	 Ao	apresentar	as	posições	extremas	que	foram	tomadas	pelos	
mensageiros	de	Deus,	você	acha	que	vai	inspirar	confiança	na	obra	de	
Deus	para	este	tempo?	Deixe	que	Deus,	pela	inspiração,	trace	os	erros	
de	Seu	povo	para	sua	instrução	e	advertência;	mas	não	se	demorem	
lábios	 e	 penas	 finitos	 nesses	 aspectos	 da	 experiência	 do	 povo	 de	
Deus	 que	 terão	 a	 tendência	 de	 confundir	 e	 anuviar	 a	 mente.	
Que	ninguém	chame	a	atenção	para	os	erros	daqueles	cuja	obra	geral	
tem	sido	aceita	por	Deus.	Review	and	Herald,	30	de	novembro	de	1897.	
III	ME	342-344.
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02/10/2015

Não Desprezar os Reformadores

(Parte Dois)   

Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles 
que em tudo querem portar-se honestamente. Hebreus 13:18.

	 Neste	 tempo	 temos	 sido	 favorecidos	 com	 crescente	 luz	 e	
maiores	 oportunidades,	 e	 somos	 considerados	 responsáveis	 pelo	
aproveitamento	da	luz.	Isto	será	manifestado	por	crescente	piedade	e	
devoção.	Nossa	lealdade	a	Deus	deve	ser	proporcional	à	luz	que	incide	
sobre	nós	nesta	época.
	 O	 fato	 de	 que	 temos	 maior	 luz	 não	 justifica,	 porém,	 que	
dissequemos	e	julguemos	o	caráter	de	homens	a	quem	Deus	levantou	
em	tempos	anteriores	para	que	realizassem	certa	obra	e	penetrassem	
as	trevas	morais	do	mundo.
	 No	 passado,	 os	 servos	 de	 Deus	 lutaram	 com	 principados	 e	
potestades,	com	os	dominadores	deste	mundo	tenebroso,	e	com	as	
forças	espirituais	do	mal,	nas	regiões	celestes,	assim	como	nós,	que	
erguemos	o	estandarte	da	verdade,	fazemos	hoje	em	dia.	Tais	homens	
foram	 os	 nobres	 de	 Deus,	 Seus	 instrumentos	 vivos,	 por	 cujo	
intermédio	 Ele	 operou	 de	 maneira	 maravilhosa.	 Eles	 eram	
depositários	 da	 verdade	 divina	 até	 o	 ponto	 em	que	 o	 Senhor	 achou	
conveniente	 revelar	 a	 verdade	 que	 o	 mundo	 suportasse	 ouvir.	
Proclamaram	a	verdade	num	tempo	em	que	a	religião	falsa	e	corrupta	
estava	engrandecendo	a	si	mesma	no	mundo.	[...]
	 Deus	não	inspirou	nenhum	homem	para	que	reproduzisse	as	
faltas	dos	outros	e	apresentasse	os	seus	erros	a	um	mundo	que	jaz	na	
iniqüidade,	e	a	uma	igreja	composta	de	muitos	que	são	fracos	na	fé.	
O	 Senhor	 não	 confiou	 a	 homens	 o	 encargo	 de	 relembrar	 as	 faltas	
e	 os	 erros	 dos	 vivos	 ou	 dos	 mortos.	 Ele	 quer	 que	 Seus	 obreiros	
apresentem	a	verdade	para	este	tempo.	Não	faleis	dos	erros	de	vossos	
irmãos	 que	 estão	 vivos,	 e	 calai-vos	 no	 tocante	 às	 faltas	 dos	mortos.	
Review	and	Herald,	30	de	novembro	de	1897.	III	ME	345-347.
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09/10/2015

Cantores da Verdade

A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, 
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e 
cânticos espirituais, cantando ao SENHOR com graça em vosso coração. 
Colossenses 3:16.

	 O	canto	é	um	dos	meios	mais	eficazes	para	gravar	a	verdade	
espiritual	no	coração.	Muitas	vezes	se	têm	descerrado	pelas	palavras	
do	canto	sagrado,	as	 fontes	do	arrependimento	e	da	 fé.	Review	and	
Herald,	6	de	junho	de	1912.	Ev.	500.
	 Grandes	 têm	 sido	 as	 bênçãos	 recebidas	 pelos	 homens	 em	
resposta	aos	cânticos	de	louvor.	[...]	Quantas	vezes	pelas	palavras	de	
um	 cântico	 sagrado	 se	 descerram	 no	 espı́rito	 as	 fontes	 do	
arrependimento	e	da	fé,	da	esperança,	do	amor	e	da	alegria!	Ed.	162.
	 A	melodia	do	canto,	derramando-se	do	coração	num	tom	de	voz	
claro	 e	 distinto,	 representa	 um	 dos	 instrumentos	 divinos	 para	 a	
salvação	das	pessoas.	Todo	o	culto	deve	ser	efetuado	com	solenidade	e	
reverência,	 como	 que	 na	 visı́vel	 presença	 do	 próprio	 Deus.	
II	TSM	195.
	 Deveria	haver	mais	interesse	na	cultura	da	voz	do	que	é	agora	
em	 geral	 manifestado.	 Os	 alunos	 que	 têm	 aprendido	 a	 cantar	 os	
suaves	hinos	do	evangelho	com	melodia	e	clareza	podem	atuar	muito	
bem	 como	 cantores	 evangelistas. 	 Eles	 encontrarão	 muitas	
oportunidades	 de	 empregar	 o	 talento	 que	 Deus	 lhes	 deu,	 levando	
melodia	 e	 luz	 a	 muitos	 lugares	 solitários	 e	 entenebrecidos	 pelo	
pecado,	dor	e	aflição,	cantando	para	aqueles	que	raramente	têm	os	
privilégios	da	igreja.	Review	and	Herald,	27	de	agosto	de	1903.	Ev.	504.
	 Alunos,	 vão	 aos	 caminhos	 e	 valados.	 Empenhem-se	 por	
alcançar	tanto	as	classes	mais	ricas	como	as	mais	pobres.	Entrem	nos	
lares	 de	 ricos	 e	 humildes	 e	 assim	 que	 tiverem	 oportunidade,	
perguntem:	 “Poderı́amos	 cantar	 para	 o	 seu	 deleite?	 Ficarı́amos	
alegres	 se	pudéssemos	 ter	um	momento	de	 canto.”	Desse	modo,	 à	
medida	que	os	corações	se	suavizam,	o	caminho	pode-se	abrir	para	
que	possam	oferecer	algumas	palavras	de	prece	pela	bênção	de	Deus.	
Poucos	recusarão.	Review	and	Herald,	27	de	agosto	de	1903.	Ev.	502.
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16/10/2015

Louvando com Entendimento

Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com 
o entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com 
o entendimento. I Coríntios 14:15.

	 A	música	 faz	parte	do	 culto	de	Deus,	nas	 cortes	 celestiais,	 e	
devemos	 esforçar-nos,	 em	 nossos	 cânticos	 de	 louvor,	 por	 nos	
aproximar	 tanto	 quanto	 possível	 da	 harmonia	 dos	 coros	 celestiais.	
O	devido	cultivo	da	voz	é	um	aspecto	importante	da	educação,	e	não	
deve	ser	negligenciado.	O	cântico,	como	parte	do	culto	religioso,	é	um	
ato	de	adoração,	tanto	como	a	prece.	O	coração	deve	sentir	o	espıŕito	
do	cântico,	a	fim	de	dar	a	este	a	expressão	correta.	PP	594.
	 Tenho	 ouvido	 em	 algumas	 de	 nossas	 igrejas	 solos	
completamente	 inadequados	 ao	 culto	 na	 casa	 do	 Senhor.	As	 notas	
prolongadas	e	os	floreios,	comuns	nas	óperas,	não	agradam	aos	anjos.	
Eles	se	deleitam	em	ouvir	os	simples	cânticos	de	louvor	entoados	em	
tom	 natural.	 Unem-se	 a	 nós	 nos	 cânticos	 em	 que	 cada	 palavra	 é	
pronunciada	claramente,	em	tom	harmonioso.	Eles	combinam	o	coro,	
entoado	de	coração,	com	o	espıŕito	e	o	entendimento.	Ev.	510.
	 Não	há	palavras	para	descrever	adequadamente	as	profundas	
bênçãos	do	louvor	genuıńo.	Quando	os	seres	humanos	cantam	com	o	
espıŕito	e	o	entendimento,	os	músicos	celestiais	entram	na	harmonia	e	
se	unem	ao	cântico	de	ação	de	graças.	Aquele	que	nos	concedeu	todos	
os	dons,	que	nos	habilitam	a	ser	coobreiros	de	Deus,	espera	que	Seus	
servos	cultivem	a	voz,	de	modo	que	possam	falar	e	cantar	de	maneira	
compreensıv́el	a	todos.	Não	é	o	cantar	forte	que	é	necessário,	mas	a	
entonação	 clara,	 a	 pronúncia	 correta	 e	 a	 expressão	 vocal	 distinta.	
Que	 todos	 dediquem	 tempo	 para	 cultivar	 a	 voz,	 de	 maneira	 que	
o	louvor	a	Deus	seja	entoado	em	tons	claros	e	suaves,	sem	estridências	
que	ofendam	o	ouvido.	A	habilidade	de	cantar	 é	um	dom	de	Deus;	
seja	ela	usada	para	Sua	glória.	9	TI	143-144.
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23/10/2015

A Música é de Origem Celestial

Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me 
cinges de alegres cantos de livramento. Salmos 32:7.

	 Alegro-me	 de	 ouvir	 os	 instrumentos	 de	música	 que	 tendes	
aqui.	Deus	quer	que	os	 tenhamos.	Quer	que	O	 louvemos,	de	alma	e	
coração	 e	 com	 a	 nossa	 voz,	 engrandecendo	 Seu	 nome	 perante	 o	
mundo.	Review	and	Herald,	15	de	junho	de	1905.	Ev	503-504.
	 A	ciência	da	salvação	deve	ser	o	âmago	de	todo	sermão,	o	tema	
de	todo	canto.	Seja	essa	ciência	contida	em	toda	súplica.	Manuscrito	
107,	1898.	Ev.	502.
	 A	música	 é	de	origem	celestial.	Há	grande	poder	na	música.	
Foi	 a	música	 dos	 anjos	 que	 fez	 vibrar	 o	 coração	 dos	 pastores	 nas	
planıćies	de	Belém	e	envolveu	o	mundo	todo.	III	ME	334.	
	 Caso	houvesse	muito	mais	louvor	ao	Senhor,	e	muito	menos	
repetição	de	desânimos,	muito	mais	vitórias	seriam	obtidas.	Ev.	499.
	 Que	o	louvor	e	ações	de	graças	sejam	expressos	em	cânticos.	
Quando	tentados,	em	lugar	de	dar	expressão	a	nossos	sentimentos,	
ergamos	pela	fé	um	hino	de	graças	a	Deus.	[...]
	 O	canto	é	uma	arma	que	podemos	empregar	sempre	contra	o	
desânimo.	Ao	abrirmos	assim	o	coração	à	luz	da	presença	do	Salvador,	
teremos	saúde	e	Sua	bênção.	CBV	254.
	 A	casa	de	Deus	pode	ser	muito	humilde	em	comparação	com	o	
templo	 de	 Salomão,	mas	não	 é	menos	 reconhecida	 por	 Deus.	 Para	
aqueles	 que	 ali	 adoram,	 é	 a	 porta	 do	 Céu,	 se	 adoram	 a	 Deus	 em	
espıŕito,	em	verdade	e	na	beleza	da	santidade.	Ao	serem	entoados	
cânticos	de	louvor,	ao	se	elevarem	ao	Céu	fervorosas	orações,	ao	se	
repetirem	as	lições	das	maravilhosas	obras	de	Deus,	ao	expressar-se	a	
gratidão	do	coração	em	preces	e	hinos,	os	anjos	do	Céu	apanham	o	tom	
e	a	eles	se	unem	em	louvor	e	ações	de	graças	a	Deus.	MM,	Ano:	2002,	
Cristo	Triunfante,	pág.	243.
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30/10/2015

Cristo Frequentemente 

Entoava Louvores a Deus

E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 
Mateus 26:30.

	 Quando	Cristo	era	criança	como	estas	aqui,	era	tentado	a	pecar,	
porém	 não	 cedia	 à	 tentação.	 Ao	 ter	 mais	 idade,	 era	 tentado,	 mas	
os	 cânticos	 que	 Sua	mãe	 Lhe	 ensinara	 vinham-Lhe	 à	mente,	 e	 Ele	
erguia	a	voz	em	louvor.	E	antes	de	os	companheiros	se	aperceberem,	
estavam	 cantando	 com	 Ele.	 Deus	 quer	 que	 nos	 sirvamos	 de	 toda	
facilidade	 que	 o	 Céu	 tem	 providenciado	 para	 resistir	 ao	 inimigo.	
Manuscrito	65,	1901.	Ev.	498.
	 Jesus	punha	em	Seu	trabalho	alegria	e	tato.	[...]	Nunca	estava	
tão	cheio	de	cuidados	do	mundo	que	não	tivesse	tempo	para	pensar	nas	
coisas	de	cima.	Exprimia	freqüentemente	o	contentamento	que	Lhe	ia	
no	coração,	cantando	salmos	e	hinos	celestiais.	Muitas	vezes	ouviam	
os	moradores	de	Nazaré	Sua	voz	erguer-se	em	louvor	e	ações	de	graças	
a	Deus.	Entretinha	em	cânticos	comunhão	com	o	Céu;	e	quando	os	
companheiros	se	queixavam	da	 fadiga	do	trabalho,	eram	animados	
pela	doce	melodia	de	Seus	lábios.	Dir-se-ia	que	Seu	louvor	banisse	os	
anjos	maus,	e,	como	incenso,	enchesse	de	fragrância	o	lugar	em	que	Se	
achava.	O	 espıŕito	dos	ouvintes	 era	 afastado	de	 seu	 terreno	exıĺio,	
para	o	lar	celestial.	DTN	73.
	 Com	 um	 cântico,	 Jesus,	 em	 Sua	 vida	 terrestre,	 defrontou	 a	
tentação.	Muitas	vezes,	quando	eram	proferidas	palavras	cortantes,	
pungentes,	outras	vezes	em	que	a	atmosfera	em	redor	dEle	se	tornava	
saturada	 de	 tristeza,	 descontentamento,	 desconfiança,	 temor	
opressivo,	ouvia-se	o	Seu	canto	de	fé	e	de	santa	animação.
	 Naquela	última	e	triste	noite	da	ceia	pascoal,	quando	Ele	estava	
a	ponto	de	sair	para	ser	traıd́o	e	morto,	alçou	a	voz	no	salmo:	"Seja	
bendito	 o	 nome	 do	 Senhor,	 Desde	 agora	 e	 para	 sempre.	 Desde	 o	
nascimento	do	Sol	até	ao	ocaso,	Seja	louvado	o	nome	do	Senhor."	Sal.	
113:2	e	3.	Ed.	166.
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06/11/2015

A Bandeira da 

Verdade e da Liberdade

Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, 
diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus; Porque não podemos 
deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:19-20.

	 A	bandeira	da	 verdade	 e	da	 liberdade	 religiosa	desfraldada	
pelos	fundadores	da	igreja	evangélica	e	pelas	testemunhas	de	Deus	
durante	os	séculos	decorridos	desde	então,	foi,	neste	último	conflito,	
confiada	 a	 nossas	 mãos.	 A	 responsabilidade	 deste	 grande	 dom	
repousa	com	aqueles	a	quem	Deus	abençoou	com	o	conhecimento	de	
Sua	 Palavra.	 Temos	 de	 receber	 essa	 Palavra	 como	 autoridade	
suprema.	 Cumpre-nos	 reconhecer	 o	 governo	 humano	 como	 uma	
instituição	designada	por	Deus,	e	ensinar	obediência	ao	mesmo	como	
um	dever	sagrado,	dentro	de	sua	 legítima	esfera.	Mas,	quando	suas	
exigências	 se	 chocam	 com	 as	 reivindicações	 de	 Deus,	 temos	 que	
obedecer	 a	 Deus	 de	 preferência	 aos	 homens.	 A	 Palavra	 de	 Deus	
precisa	 ser	 reconhecida	 como	 estando	 acima	 de	 toda	 a	 legislação	
humana.	Um	"Assim	diz	o	Senhor",	não	deve	ser	posto	à	margem	por	
um	"Assim	diz	a	igreja",	ou	um	"Assim	diz	o	Estado".	A	coroa	de	Cristo	
tem	de	ser	erguida	acima	dos	diademas	de	autoridades	terrestres.
	 Não	 se	 nos	 exige	 que	 desafiemos	 as	 autoridades.	 Nossas	
palavras,	 quer	 faladas	 quer	 escritas,	 devem	 ser	 cuidadosamente	
consideradas,	para	que	não	sejamos	tidos	na	conta	de	proferir	coisas	
que	nos	façam	parecer	contrários	à	lei	e	à	ordem.	Não	devemos	dizer	
nem	fazer	coisa	alguma	que	nos	venha	desnecessariamente	impedir	o	
caminho.	 Temos	 de	 avançar	 em	 nome	 de	 Cristo,	 defendendo	 as	
verdades	que	nos	foram	confiadas.	Se	somos	proibidos	pelos	homens	
de	 fazer	 essa	 obra,	 podemos	 então	 dizer	 como	 os	 apóstolos.	
AA	68-69.
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13/11/2015

Procurar Preservar a Liberdade 

e Anunciar a Verdade 

 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.

	 Nós	como	um	povo	não	temos	cumprido	a	obra	que	Deus	nos	
confiou.	Não	estamos	preparados	para	o	desfecho	ao	qual	nos	levará	a	
imposição	da	 lei	dominical.	E� 	 nosso	dever,	 ao	vermos	os	 sinais	do	
perigo	que	se	aproxima,	despertar-nos	para	a	ação.	Que	ninguém	se	
assente	em	calma	expectativa	do	mal,	confortando-se	com	a	crença	de	
que	esta	obra	terá	de	prosseguir	porque	a	profecia	o	predisse,	e	que	o	
Senhor	guardará	o	Seu	povo.	Não	estamos	cumprindo	a	vontade	de	
Deus	se	nos	deixarmos	ficar	em	quietude,	nada	fazendo	para	preservar	
a	liberdade	de	consciência.	5	TI	713.	[II	TSM	320-321].	
	 Deus	pretende	que	a	verdade	seja	posta	pela	frente,	se	torne	
objeto	 de	 exame	 e	 consideração,	 a	 despeito	 do	 desprezo	 que	 lhe	
votem.	 O	 espıŕito	 do	 povo	 deve	 ser	 agitado;	 toda	 polêmica,	 toda	
crıt́ica,	todo	esforço	para	restringir	a	liberdade	de	consciência,	é	um	
instrumento	 de	 Deus	 para	 despertar	 as	 mentes	 que,	 do	 contrário,	
ficariam	sonolentas.	MDC	33.
	 Ao	subverter	a	agressão	religiosa	as	liberdades	de	nossa	nação	
[EUA],	 os	 que	 ficarem	 ao	 lado	 da	 liberdade	 de	 consciência	 serão	
postos	numa	posição	desfavorável.	No	seu	próprio	interesse	devem	
eles,	 enquanto	 têm	 oportunidade,	 tornar-se	 entendidos	 sobre	
enfermidades,	 suas	 causas,	 prevenção	 e	 cura.	 E	 os	 que	 assim	
procederem	encontrarão	um	campo	de	trabalho	em	qualquer	parte.	
Haverá	 sofredores,	quantidades	deles,	que	necessitarão	 ajuda,	não	
apenas	entre	os	de	nossa	própria	fé,	mas	em	grande	proporção	entre	
os	 que	 não	 conhecem	 a	 verdade.	 Medical	 Missionary,	 novembro-
dezembro	de	1892.	BS	137.
	 Podemos	atribuir	o	espıŕito	de	perseguição	-	porque	homens	
e	 mulheres	 desejam	 liberdade	 de	 consciência	 -	 a	 seu	 originador,	
Satanás.	MM,	Ano:2002,	Cristo	Triunfante,	pág.	247.



49

20/11/2015

A Liberdade de Consciência

 E andarei em liberdade; pois busco os teus preceitos. Salmos 119:45.

	 Proteger	a	liberdade	de	consciência	é	dever	do	Estado,	e	isto	é	
o	 limite	 de	 sua	 autoridade	 em	matéria	 de	 religião.	 Todo	 governo	
secular	que	tente	legislar	sobre	observâncias	religiosas,	ou	impô-las	
pela	autoridade	civil,	está	a	sacrificar	o	próprio	princıṕio	pelo	qual	os	
cristãos	evangélicos	tão	nobremente	lutaram.	GC	201.
	 O	 princı́pio	 pelo	 qual	 os	 discı́pulos	 se	 mantiveram	 tão	
destemidamente	quando,	em	resposta	à	ordem	de	não	falarem	mais	
no	nome	de	Jesus,	declararam:	"Julgai	vós	se	é	justo,	diante	de	Deus,	
ouvir-vos	 antes	 a	 vós	 que	 a	Deus"	 (Atos	 4:19),	 é	 o	mesmo	que	 os	
adeptos	do	evangelho	se	esforçaram	por	manter	nos	dias	da	Reforma.	
Quando,	em	1529,	os	prıńcipes	alemães	se	reuniram	na	dieta	de	Spira,	
foi-lhes	apresentado	o	decreto	do	imperador,	restringindo	a	liberdade	
religiosa,	 e	 proibindo	 toda	 posterior	 disseminação	 das	 doutrinas	
reformadas.	Dir-se-ia	que	a	presença	do	mundo	estava	prestes	a	ser	
esmagada.	 Aceitariam	 os	 prı́ncipes	 o	 decreto?	 Devia	 a	 luz	 do	
evangelho,	ser	vedada	às	multidões	ainda	em	trevas?	Achavam-se	em	
jogo	decisões	importantes	para	o	mundo.	Os	que	haviam	aceito	a	fé	
reformada	 reuniram-se,	 sendo	 sua	 unânime	 decisão:	 "Rejeitemos	
este	 decreto.	 Em	 questões	 de	 consciência,	 a	 maioria	 não	 influi."	 -	
D'Aubigné,	História	da	Reforma,	livro	13,	cap.	5.	AA	68.
	 O	princıṕio	que	somos	chamados	a	defender	neste	tempo	é	o	
mesmo	 que	 foi	 mantido	 pelos	 adeptos	 do	 evangelho	 nos	 dias	 da	
grande	Reforma.	[...]
	 As	 igrejas	 protestantes,	 tendo	 recebido	 as	 doutrinas	 que	
a	 Palavra	 de	 Deus	 condena,	 expô-las-ão	 e	 as	 imporão	 sobre	
a	consciência	do	povo,	assim	como	as	autoridades	papais	forçaram	
seus	dogmas	 sobre	os	 advogados	da	verdade	no	 tempo	de	Lutero.	
A	 mesma	 batalha	 será	 travada	 novamente,	 e	 toda	 pessoa	 será	
chamada	 a	 decidir	 de	 que	 lado	 do	 conflito	 se	 encontrará.	
MM,	Ano:2002,	Cristo	Triunfante,	pág.	322.
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27/11/2015

O Decreto Dominical 

E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que 
também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os 
que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15.

	 Jamais	devemos	permitir	que	prevaleça	a	impressão	de	que	só	
uns	poucos	privilegiados	têm	conhecimento	das	Escrituras	e	de	que	
os	outros	devem	consultar	a	esses	 -	um	ou	outro	de	seus	pastores	
favoritos	-	como	autoridade	nas	doutrinas.	O	povo	deve	ser	instruıd́o	a	
examinar	as	Escrituras	por	si	mesmo,	a	ousar	pensar	por	si,	a	tomar	a	
Bıb́lia	 como	 seu	 livro	 guia,	 seu	 padrão	 de	 fé.	 Conquanto	 possa	 a	
heresia	 erguer	 sua	 cabeça	 e	 insultar	 a	 verdade	 mediante	 idéias	
pervertidas	 e	 falsas	 interpretações	 e	 deturpações	 das	 Escrituras,	
não	 deve	 haver	 supressão	 da	 liberdade	 religiosa	 por	 parte	
dos	reformadores.	MM,	Ano:2002,	Cristo	Triunfante,	pág.	331.
	 O	povo	dos	Estados	Unidos	tem	sido	um	povo	favorecido,	mas	
quando	 eles	 restringirem	 a	 liberdade	 religiosa,	 renunciarem	
ao	 protestantismo	 e	 apoiarem	 o	 papado,	 a	 medida	 de	 sua	 culpa	
estará	cheia,	e	nos	 livros	do	Céu	será	escrito:	 "apostasia	nacional".	
Review	and	Herald,	2	de	maio	de	1893.	EF	133.
	 Quando	os	Estados	Unidos,	o	paıś	da	 liberdade	religiosa,	 se	
aliar	com	o	papado,	a	 fim	de	dominar	as	consciências	e	obrigar	os	
homens	a	 reverenciar	o	 falso	 sábado,	os	povos	de	 todos	os	demais	
países	do	mundo	hão	de	ser	induzidos	a	imitar-lhe	o	exemplo.	6	TI	18.	
[II	TSM	373].
	 Foi-me	mostrado	que	Satanás	nos	está	furtivamente	tomando	
a	dianteira.	A	lei	de	Deus,	pela	intervenção	de	Satanás,	será	invalidada.	
Em	nossa	terra	[Estados	Unidos]	de	alardeada	liberdade,	a	liberdade	
religiosa	terá	o	seu	fim.	A	luta	será	decidida	no	que	toca	ao	assunto	do	
sábado,	e	agitará	o	mundo	inteiro.	Ev.	236.
	 As	autoridades	farão	leis	para	restringir	a	liberdade	religiosa.	
Arrogar-se-ão	o	direito	que	só	a	Deus	pertence.	Pensarão	que	podem	
forçar	 a	 consciência,	 que	 só	 Deus	 deve	 reger.	 Mesmo	 agora	 estão	
começando;	esta	obra	continuarão	a	levar	avante	até	chegarem	a	um	
limite	que	não	podem	transpor.	Deus	Se	interporá	em	favor	de	Seu	
povo	leal,	observador	dos	mandamentos.	DTN	630.
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04/12/2015

A Unidade Plena da Igreja 

Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes 
sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 
I Coríntios 1:10.

	 Os	 que	 tiveram	grande	 luz	 e	 preciosos	privilégios,	mas	não	
os	 aproveitaram,	 irão,	 sob	 um	 pretexto	 ou	 outro,	 retirar-se	 de	
nosso	meio.
		 Não	tendo	recebido	o	amor	da	verdade,	eles	serão	induzidos	
nos	enganos	do	 inimigo;	darão	ouvido	a	espıŕitos	enganadores	e	a	
doutrinas	de	demônios,	e	se	afastarão	da	fé.	Por	outro	lado,	quando	a	
tempestade	da	perseguição	realmente	irromper	sobre	nós,	as	ovelhas	
genuıńas	ouvirão	a	voz	do	verdadeiro	Pastor.	Serão	 feitos	esforços	
abnegados	 	para	salvar	os	perdidos,	e	muitos	que	se	desviaram	do	
aprisco	retornarão	para	seguir	o	grande	Pastor.	O	povo	de	Deus	se	
unirá	e	apresentará	ao	inimigo	uma	frente	unida.	Diante	do	perigo	
comum,	cessará	a	 luta	pela	supremacia;	não	haverá	disputas	sobre	
quem	será	considerado	o	maior.	Nenhum	dos	crentes	genuıńos	dirá:	
“Eu	 sou	 de	 Paulo,	 e	 eu,	 de	 Apolo,	 e	 eu,	 de	 Cefas.”	 I	 Cor.	 1:12.	
O	 testemunho	 de	 cada	 um	 e	 de	 todos	 será:	 “E	me	 apego	 a	 Cristo;	
regozijo-me	nEle	como	meu	Salvador	pessoal”.
	 Assim	será	a	verdade	introduzida	na	vida	prática,	de	modo	que	
seja	respondida	a	oração	de	Cristo,	pronunciada	justamente	antes	de	
Sua	humilhação	e	morte:	“para	que	todos	sejam	um,	como	Tu,	ó	Pai,
	o	és	em	Mim,	e	Eu,	em	Ti;	que	também	eles	sejam	um	em	Nós,	para	que	
o	mundo	 creia	 que	Tu	Me	 enviaste”	 João	 17:21.	O	 amor	 de	 Cristo	
e	 o	 amor	 de	 nossos	 irmãos	 testificarão	 para	 o	mundo	 que	 temos	
estado	com	Jesus	e	aprendido	dEle.	Então	a	mensagem	do	terceiro	
anjo	se	transformará	num	alto	clamor	e	toda	a	Terra	se	iluminará	com	
a	 glória	 do	 Senhor.	 Testemunhos	 para	 a	 Igreja,	 Vol.	 6,	 págs.	
400-401[Trechos	 em:	 Ev.	 693;	 EF	 152;	 MM	 (Ano:1977),	
Maranata,	o	Senhor	Vem,	pág.	200].
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11/12/2015

A Vinda do Outro Anjo 

E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, 
e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18:1.

	 Não	tenho	nenhum	tempo	específico	de	que	falar,	no	qual	tenha	
lugar	o	derramamento	do	Espıŕito	Santo	 -	quando	o	poderoso	anjo	
descer	do	Céu,	e	se	unir	com	o	terceiro	anjo	na	conclusão	da	obra	para	
este	 mundo;	 minha	 mensagem	 é	 que	 nossa	 única	 segurança	
é	estarmos	prontos	para	o	refrigério	celeste,	tendo	nossas	lâmpadas	
preparadas	 e	 ardendo.	 Review	 and	 Herald,	 29	 de	 março	 de	 1892.	
I	ME	192.
	 Temos	ensinado,	temos	esperado	que	um	anjo	desça	do	Céu	e	
que	a	Terra	seja	iluminada	com	a	sua	glória.	Então	contemplaremos	
uma	colheita	de	pessoas	semelhante	àquela	testemunhada	no	dia	de	
Pentecostes.	Esse	poderoso	anjo	não	vem	trazendo	uma	mensagem	
suave,	 afável,	 mas	 palavras	 calculadas	 para	 instigar	 o	 coração	 de	
homens	e	mulheres	em	suas	profundezas.	[...]
	 Outros	 que	 não	 possuem	 tão	 grande	 luz,	 que	 nunca	 se	
identificaram	 com	 a	 verdade,	 responderão	 sob	 a	 influência	 do	
Espıŕito	à	luz	que	sobre	eles	brilha.	A	verdade	que	perdeu	o	seu	poder	
sobre	os	que	há	muito	lhe	têm	menosprezado	os	preciosos	ensinos,	
parece	bela	e	atraente	àqueles	que	estão	prontos	para	andar	na	luz.	...
	 Em	meio	 à	 confusão	 de	 doutrinas	 enganosas,	 o	 Espıŕito	 de	
Deus	será	um	guia	e	um	escudo	para	aqueles	que	não	se	opõem	às	
evidências	 da	 verdade.	 Carta	 25b,	 1892. 	MM,	 Ano:	 2002,	
Cristo	Triunfante,	pág.	305.
	 Devemos	desfazer-nos	dos	nossos	planos	acanhados,	egoıśtas,	
lembrando	que	 temos	um	trabalho	da	maior	magnitude	e	da	mais	
elevada	importância.	Ao	realizar	esse	trabalho,	estamos	fazendo	soar	
a	primeira,	segunda	e	terceira	mensagens	angélicas,	e	assim,	sendo	
preparados	 para	 a	 vinda	 do	 outro	 anjo	 celeste	 que	 com	 sua	 glória	
iluminará	o	mundo.	(Ano:1900)	6	TI	406.	[III	TSM	13].
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A Bandeira Ensanguentada 

Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, 
brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? 
Cantares 6:10.

	 Vi	em	visão	dois	exércitos	em	luta	terrıv́el.	Um	deles	ostentava	
em	suas	bandeiras	as	insıǵnias	do	mundo;	guiava	o	outro	a	bandeira	
ensangüentada	do	Prıńcipe	Emanuel.	Estandarte	após	estandarte	era	
arrastado	no	chão,	 à	medida	que	grupo	após	grupo	do	exército	do	
Senhor	 se	 juntava	 ao	 inimigo,	 e	 tribo	 após	 tribo	 das	 fileiras	 do	
adversário	se	unia	ao	povo	de	Deus	que	guarda	os	mandamentos.	[...]	
	 O	combate	prosseguia.	A	vitória	ia	alternadamente	de	um	para	
outro	 lado.	 A� s	 vezes	 os	 soldados	 da	 cruz	 cediam	 terreno,	 "como	
quando	 desmaia	 o	 porta-bandeira".	 Isa.	 10:18.	Mas	 a	 sua	 retirada	
aparente	não	o	 era	 senão	para	 conquistar	posição	mais	 vantajosa.	
Ouviram-se	aclamações	de	alegria.	Ressoou	um	cântico	de	louvor	a	
Deus,	e	a	ele	se	uniram	as	vozes	angélicas,	quando	os	soldados	de	
Cristo	hastearam	Sua	bandeira	sobre	os	muros	da	fortaleza,	até	então	
em	poder	do	inimigo.	O	Prıńcipe	da	nossa	salvação	estava	dirigindo	a	
batalha,	 e	 enviando	 reforços	 para	 Seus	 soldados.	 Grandemente	 se	
manifestava	o	 Seu	poder,	 encorajando-os	 a	 levar	o	 combate	 até	 às	
portas.	Ele	lhes	ensinou	coisas	terrıv́eis	em	justiça,	enquanto	passo	a	
passo	os	guiava,	vencendo	e	para	vencer.
	 Finalmente,	 ganhou-se	 a	 vitória.	 Triunfou	 gloriosamente	
o	 exército	 que	 seguia	 a	 bandeira	 que	 ostentava	 a	 inscrição:	
"Os	mandamentos	de	Deus	e	a	fé	de	Jesus."	Apoc.	14:12.	Os	soldados	
de	Cristo	estavam	junto	às	portas	da	cidade	que,	com	alegria,	recebeu	
o	 seu	Rei.	Foi	estabelecido	o	 reino	de	paz,	 alegria	e	eterna	 justiça.	
8	TI	41.	[III	TSM	224-225].
	 A	 cada	 ser	 humano	 é	 dada	 a	 liberdade	 de	 escolha.	 A	 ele	
compete	 decidir	 se	 quer	 permanecer	 sob	 o	 negro	 estandarte	 da	
rebelião,	 ou	 sob	 a	 bandeira	 ensangüentada	 do	 Prıńcipe	 Emanuel.	
Review	 and	 Herald,	 15	 de	 março	 de	 1906.	MM,	 Ano:	 1968,	
Nos	Lugares	Celestiais,	pág.	361.
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O Apelo da 
Mensageira do Senhor 

Vigiai justamente e não pequeis; porque alguns ainda não têm o 
conhecimento de Deus; digo-o para vergonha vossa. I Coríntios 15:34.

	 O	trabalho	que	a	igreja	tem	deixado	de	fazer	em	tempo	de	paz	e	
prosperidade	terá	de	realizar	em	terrıv́el	crise,	sob	as	circunstâncias	
mais	desanimadoras	e	difıć eis.	As	advertências	que	a	conformidade	
com	o	mundo	tem	silenciado	ou	retido,	precisam	ser	dadas	sob	a	mais	
feroz	oposição	dos	inimigos	da	fé.	[...]
	 Os	membros	da	igreja	serão	individualmente	provados.	Serão	
colocados	 em	 circunstâncias	 em	 que	 se	 verão	 forçados	 a	 dar	
testemunho	 da	 verdade.	Muitos	 serão	 chamados	 a	 falar	 diante	 de	
concıĺios	e	em	tribunais	de	justiça,	talvez	separadamente	e	sozinhos.	
A	 experiência	 que	 os	 haveria	 ajudado	 nessa	 emergência,	
negligenciaram	obter,	e	sua	alma	se	acha	opressa	de	remorsos	pelas	
oportunidades	 desperdiçadas	 e	 os	 privilégios	 que	 negligenciaram.	
5	TI	463.	[II	TSM	164].
	 Meu	 irmão,	minha	 irmã,	ponderai	estas	coisas,	eu	vos	peço.	
Tendes,	cada	um	de	vós,	uma	obra	a	fazer.	[...]	Faltam-vos	a	experiência	
e	 eficiência	que	poderıé is	 ter.	Antes,	porém,	que	 seja	para	 sempre	
demasiado	 tarde,	 insisto	 convosco	 para	 que	 desperteis.	 Não	 vos	
demoreis	mais.	O	dia	 é	quase	passado.	O	Sol	poente	está	prestes	a	
desaparecer	 para	 sempre	 aos	 vossos	 olhos.	 Todavia	 enquanto	 o	
sangue	de	Cristo	intercede,	podeis	encontrar	perdão.	Reuni	todas	as	
energias	da	alma,	empregai	as	poucas	horas	restantes	em	diligente	
labor	para	Deus	e	vossos	semelhantes.	
	 Meu	coração	se	acha	profundamente	comovido.	As	palavras	
são	inadequadas	para	exprimir	meus	sentimentos	ao	interceder	eu	
pelas	 almas	 perdidas.	 Tenho	 eu	 de	 pleitear	 em	 vão?	 Como	
embaixadora	de	Cristo,	quisera	despertar-vos	para	trabalhar	como	
nunca	dantes	trabalhastes.	Vosso	dever	não	pode	ser	passado	a	outro.	
Ninguém	senão	vós	mesmos	pode	realizar	vossa	obra.	Caso	retenhais	
a	 luz	 que	 tendes,	 alguém	 deve	 ser	 deixado	 em	 trevas	 por	 causa	 de	
vossa	negligência.	5	TI	463-464.	[II	TSM	165].
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