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Lição 01                                                                                  

Os Males 

dos Últimos Dias

Verso Áureo: E, como eles não se importaram de ter conhecimento de 

Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem 

coisas que não convêm. Romanos 1:28.

1)  Como seria a situação da terra nos últimos dias? II Timóteo 3:1.

2) Qual tem sido a atuação e o caráter da maioria, agora, no tempo 

do fim? II Timóteo 3:2-9.

3) Por que a humanidade se entrega mais e mais à maldade? 

Romanos 1:28.

4) Como estava o povo incrédulo no tempo do apóstolo Paulo? 

Romanos 1:29-31.

5) Qual era a situação, mesmo daqueles que professavam religião? 

Romanos 2:17-23.

6) Que males haveriam de sobrevir nos últimos dias? Mateus 24:24-25.

7) Com que época Jesus comparou os dias atuais? Mateus 24:37-39.

8) Que fatos se repetiriam? Lucas 17:26-30; II Pedro 2:6-8.

9) Como o juízo não é executado logo, qual tem sido a disposição 

dos maus? Eclesiastes 8:11.

10) Até que ponto chegará a corrupção moral profetizada? 

O melhor deles, com que é comparado? Miquéias 7:1-7. 
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O Espírito de Profecia declara:

 João não prosseguiu seu trabalho sem grandes embaraços. Satanás 

não estava ocioso. [...]
 Pela representação maliciosa e falsidade, os emissários de Satanás 

procuraram despertar oposição contra João e a doutrina de Cristo. Em 

conseqüência, dissensões e heresias estavam pondo em perigo a igreja. 

João enfrentou estes erros com inflexibilidade. Vedou o caminho aos 

adversários da verdade. Escreveu e exortou, para que os dirigentes destas 

heresias não tivessem o menor estímulo. Presentemente, há males 

semelhantes aos que ameaçavam a prosperidade da igreja primitiva, e os 

ensinos do apóstolo sobre estes pontos deveriam ser cuidadosamente 

atendidos. "Deveis ter amor", é o clamor que se pode ouvir em toda 

parte, especialmente daqueles que professam a santificação. Mas o 

amor é demasiado puro para cobrir um pecado não confessado. Os 

ensinos de João são importantes para aqueles que vivem entre os perigos 

dos últimos dias. Ele estivera intimamente ligado a Cristo. Escutara Seus 

ensinos e testemunhara Seus poderosos milagres. Assim apresentou um 

convincente testemunho, que tornou sem efeito as falsidades de Seus 

inimigos. [...]
  "Aquele que diz: Eu O conheço e não guarda os Seus 

mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade." I João 2:4. Neste 

século de alarmante liberalidade, estas palavras seriam taxadas de 

carolice. Mas o apóstolo ensina que, conquanto devamos manifestar 

cortesia cristã, estamos autorizados a chamar o pecado e os pecadores por 

seu verdadeiro nome - que isto é coerente com o verdadeiro amor. 

Conquanto tenhamos de amar as pessoas por quem Cristo morreu e 

trabalhar por sua salvação, não devemos condescender com o pecado. 

Não nos unamos com os rebeldes chamando a isso amor. Deus exige 

de Seu povo atual que permaneça, como o fez João em seu 

tempo, inflexivelmente pelo direito, em oposição aos erros destruidores 

das pessoas. Sant. 64-65.
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 Deus proveu meios abundantes para o êxito na luta contra o mal 
que há no mundo. A Bíblia é a armadura com que nos podemos equipar 
para a luta. Nossos lombos devem estar cingidos com a verdade. Nossa 
couraça deve ser de justiça. Na mão devemos ter o escudo da fé, e na 
cabeça o capacete da salvação; e com a espada do Espírito, que é a 
Palavra de Deus, devemos abrir caminho por entre as obstruções e 
embaraços do pecado.
 Paulo sabia estar perante a igreja um tempo de grande perigo. 
Sabia que uma obra fiel e zelosa devia ser feita pelos que tinham a 
responsabilidade das igrejas; assim escreveu a Timóteo: "Conjuro-te pois 
diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os 
mortos, na Sua vinda e no Seu reino, que pregues a Palavra, instes a tempo 
e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a 
longanimidade e doutrina." II Tim 4:1 e 2.
 Esta solene incumbência a alguém tão zeloso e fiel como era 
Timóteo é um forte testemunho da importância e responsabilidade da 
obra do ministro evangélico. Chamando Timóteo ao tribunal de Deus, 
Paulo lhe ordena pregar a Palavra, não fórmulas e ditos humanos; a 
testemunhar prontamente de Deus onde quer que se lhe apresentasse 
oportunidade - diante de grandes congregações ou de limitados círculos, 
junto aos caminhos e nos lares, a amigos e a inimigos, fosse em segurança 
ou exposto a dificuldades e perigos, injúria e danos.
 Temendo que a disposição branda e condescendente de Timóteo 
pudesse levá-lo a esquivar-se de uma parte essencial de sua obra, Paulo 
exorta-o a ser fiel em reprovar o pecado, e a repreender mesmo com 
firmeza os que fossem culpados de males graves. Contudo devia fazê-lo 
"com toda a longanimidade e doutrina". II Tim. 4:2. Devia ele revelar a 
paciência e o amor de Cristo, tornando claras suas reprovações e 
reforçando-as pelas verdades da Palavra. AA 502-503.
 Oh, que nosso coração seja profundamente impressionado com 
a importância de viver vida santa, a fim de que o mundo reconheça que 
estivemos com Jesus, e dEle aprendemos! O valor cristão não depende de 
brilhantes talentos, nascimento elevado, maravilhosas faculdades, mas de 
um coração puro - um coração que, purificado e refinado, reflete a imagem 
da divindade. É a presença dAquele que deu a Sua vida por nós que torna a 
alma bela. RH, 24 de novembro de 1904. MM, 2005, Filhos e Filhas 
de Deus, 347.
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Lição 02                                                                                  

Egoístas

nos Últimos Dias

Verso Áureo: Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola; ele 
se insurge contra toda sabedoria. Provérbios 18:1.

1) Que tipo de pessoas são citadas por Paulo como primeiras na lista 
de males? II Timóteo 3:2 p.p.

2) Como agem os egoístas a fim de conseguirem seus próprios 
interesses? Judas 1:16.

3) Como é a pessoa que busca interesses egoístas? Provérbios 18:1. 

4) Até mesmo quem poderiam tornar-se egoístas e interesseiros? 
Miquéias 3:11.

5) Qual era o principal interesse do apóstolo Paulo? I Coríntios 10:33.

6) Que mandamento fica mais sujeito a transgressão quando a pessoa 
é interesseira? Êxodo 20:8-11; Isaías 58:13.

7) O que não se busca quando se tem amor? I Coríntios 13:5.

8) O que é que se deve buscar, acima de tudo? Marcos 12:30-31; 
Mateus 6:31-34.

9) Até que ponto deve-se observar os limites da liberdade cristã? 
I Coríntios 10:17-24 e 32.

10) Qual é a receita bíblica contra o egocentrismo e os acomodados? 
Filipenses 2:4.



09

O Espírito de Profecia declara:

 Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a Terra, haverá, 

entre o povo do Senhor, tal avivamento da primitiva piedade como não 

fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de 

Deus serão derramados sobre Seus filhos. Naquele tempo muitos se 

separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a 

Deus e à Sua Palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão 

alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem 

proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda 

vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra; e antes 

que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, 

introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu 

poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada; 

manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. 

Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por 

elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás 

procurará estender sua influência sobre o mundo cristão.
 Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio 

século, têm estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas 

influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. 

Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito 

apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À 

luz da Palavra de Deus não é difícil determinar a natureza destes 

movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da 

Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para 

provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, 

podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E, pela 

regra que o próprio Cristo deu - "Por seus frutos os conhecereis" (Mat. 

7:16) - é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. 

GC 464-465.
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Lição 03                                                                                  16/07/2016

Pessoas Avarentas no Tempo do Fim

Verso Áureo: Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos 
reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11:28.

1) Que tipo de pessoas são citadas por Paulo na lista de males, além 
dos egoístas? II Timóteo 3:2.

2) Que profeta no passado caiu do favor de Deus por causa da avareza? 
Judas 1:11.

3) Que outro personagem bíblico foi amaldiçoado com lepra por causa 
da ganância? II Reis 5:20-27.

4) Como a Bíblia considera a avareza? Colossenses 3:5.

5) Quando o coração é exercitado na avareza, que prêmio se recebe? 
II Pedro 2:14-15; Provérbios 11:28.

6) Com que são comparados os gananciosos? Qual a sentença 
para estes? II Pedro 2:16-17; Provébios 1:19.

7) Que péssimo exemplo os homens de posição não devem seguir? 
Como se chamavam os filhos de Samuel? I Samuel 8:1-6.

8) Quem, especialmente, não deve ser levado pela torpe ganância? 
Tito 1:7 e 11; I Pedro 5:2.

9) Como devem ser escolhidas as pessoas para a direção da obra? 
Êxodo 18:21; I Timóteo 3:1-3. 

Para refletir: Por que tais pessoas não podem ser avarentas? 

10) De onde surge este mal? Marcos 7:21-23; Salmos 10:3.

11) Qual é a recomendação de Jesus e Salomão quanto a avareza? 
Lucas 12:13-15; Provérbios 11:24.  

12) Como devem ser devolvidos os dízimos e ofertas? II Coríntios 9:5; 
Hebreus 13:5-6.

13) Qual a sentença que caberá aos gananciosos e demais pecadores? 
Efésios 5:3-6; I Coríntos 6:8-10.
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O Espírito de Profecia declara:

 Prezada irmã M: Ao mostrar-me o Senhor o seu caso, fui 
transportada a muitos anos atrás, quando você se tornou crente na próxima 
vinda de Cristo. Você aguardava e amava Seu aparecimento. [...] Eu a vi 
lutando com a pobreza, buscando sustentar-se e a seus filhos. Muitas 
vezes, não sabia o que fazer; o futuro parecia sombrio e incerto. Em sua 
aflição, você clamava ao Senhor, e Ele a confortava e ajudava, e 
esperançosos raios de luz brilhavam a seu redor. Quão precioso lhe era 
Deus naqueles tempos! quão doce Seu confortante amor! A irmã sentia 
possuir no Céu precioso tesouro. [...] 
 Minha atenção foi chamada para seu desejo de possuir recursos. 
Em seu coração estava este sentimento: “Oh! se tão-somente eu tivesse 
meios, não os havia de empregar mal! Daria um exemplo aos que são 
mesquinhos e avarentos. Havia de mostrar-lhes a grande bênção que se 
recebe em fazer o bem.” Sua mente aborrecia a cobiça. Quando via os que 
possuíam abundância dos bens deste mundo cerrarem o coração ao clamor 
dos necessitados, dizia: “Deus os visitará; Ele os recompensará segundo 
as suas obras.” Ao ver os ricos andarem orgulhosamente, o coração 
cingido de egoísmo como de cinta de ferro, sentia que eles eram mais 
pobres do que você, embora estivesse em necessidade e sofrimento. [...] 
Todavia você desejava recursos para empregá-los de tal modo que fosse 
uma repreensão à avareza.
 Disse o Senhor a Seu anjo que havia até então ministrado à 
irmã: “Tenho-a provado na pobreza e aflição, e ela não se separou de 
Mim, nem se rebelou contra Mim. Prová-la-ei agora com prosperidade. 
Revelar-lhe-ei uma página do coração humano com a qual ela não está 
familiarizada. Mostrar-lhe-ei que o dinheiro é o mais perigoso inimigo 
que ela já encontrou. Revelar-lhe-ei o engano das riquezas; que elas são 
um laço, mesmo para os que se julgam seguros contra o egoísmo e 
imunes contra a exaltação, a extravagância, o orgulho e o amor do 
louvor dos homens.” 
 Foi-me mostrado então que se abrira diante de você um caminho 
para melhorar suas condições de vida e, com o tempo, obter os recursos 
que julgava haveria de usar com sabedoria, e para glória de Deus. Quão 
ansiosamente seu anjo ministrador observava a nova prova para ver como 
lhe havia de resistir! Ao lhe chegarem os meios às mãos, eu a vi gradual e 
quase imperceptivelmente se separando de Deus. Os recursos a você 
confiados eram gastos para benefício próprio, para rodeá-la das boas 
coisas desta vida. Vi os anjos contemplando-a com piedosa tristeza, o 
rosto meio desviado, indispostos a deixá-la. A presença deles, porém, não 
era percebida, e você se conduzia sem dar atenção ao seu anjo da guarda. 
2 TI 268-269; 277-278.
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 A alegria de fazer o bem estimula a mente e vibra através de todo 
o corpo. Enquanto o rosto dos homens benevolentes é iluminado pela 
alegria, e seu semblante exprime a elevação moral da mente, o dos 
egoístas e mesquinhos é deprimido, abatido e sombrio. Seus defeitos 
morais se manifestam no semblante. O egoísmo e o amor de si mesmos 
estampam a própria imagem no exterior do ser humano. 
 A pessoa que é movida por uma benevolência verdadeiramente 
desinteressada é participante “da natureza divina, havendo escapado da 
corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo” (2 Pedro 1:4); ao 
passo que os egoístas e avarentos têm nutrido seu egoísmo a ponto de 
secarem-se-lhes as simpatias sociais, e seu semblante reflete a imagem do 
inimigo caído em vez da pureza e santidade. 2 TI 534.
 Os ambiciosos e avarentos precisam esconder-se em Jesus e 
buscar a Sua glória, e não a deles mesmos.[...] 
 Como adoradores do Deus verdadeiro e vivo precisamos produzir 
frutos que correspondam à luz e privilégios que desfrutamos. Muitos 
estão adorando ídolos em lugar do Senhor do Céu e da Terra. Qualquer 
coisa que os homens amem e na qual confiem em vez de amarem ao 
Senhor e nEle confiarem integralmente, torna-se um ídolo e como tal é 
registrado nos livros do Céu. Até mesmo as bênçãos freqüentemente se 
tornam maldição. 5 TI 249-250.
 Os que retêm do tesouro de Deus, e acumulam os recursos para 
seus filhos, põem em risco o interesse espiritual dos mesmos. Colocam 
suas propriedades, que são pedra de tropeço para eles, no caminho dos 
filhos, de modo a que nela tropecem para perdição. Muitos estão 
cometendo grande erro com relação às coisas desta vida. Economizam, 
privando a si e aos outros do bem que poderiam desfrutar do devido uso 
dos recursos que Deus lhes emprestou, e tornam-se egoístas e avarentos. 
Negligenciam os interesses espirituais, e tornam-se anões no 
desenvolvimento religioso, tudo por amor de acumular riqueza que não 
podem usar. Deixam aos filhos esses bens e, nove vezes em dez, isso se 
torna ainda maior maldição aos herdeiros do que foi a eles próprios. Os 
filhos, confiados na propriedade dos pais, deixam freqüentemente de ser 
bem-sucedidos na vida presente, fracassando por completo no que 
respeita à vindoura. 
 O melhor legado que os pais podem deixar aos filhos é o 
conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada 
pela desinteressada beneficência. Por uma vida assim, mostram eles o 
verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser apreciado pelo bem que 
pode realizar no suprir as próprias necessidades e as dos outros, e no 
promover o progresso da causa de Deus. 3 TI 399.
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Lição 04                                                                                  

A Jactância e o Orgulho 

Predominantes

Verso Áureo: Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que 
repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16:19.

1) Como Tiago considerou todo projeto aliado à jactância? 
Tiago 3:13-17.

2) Falando-se sobre jactância, a quem Golias, o gigante, 
causou afrontas? I Samuel 17:1-11.

3) Como se portou Golias diante de Davi? I Samuel 17:41-44.

4) Qual o melhor remédio contra a jactância? I Samuel 17:45-47.

5) Como Deus atua, tanto para exaltar, quanto para humilhar? 
I Samuel 2:1-10; Provérbios 15:25.

6) Qual a receita para não se cair em humilhação? Provérbios 25:6-7.

7) Como é qualificado aquele que é sábio a seus próprios olhos? 
Provérbios 26:12.

8) Qual o resultado de fechar-se no orgulho e não tomar conselhos? 
Provérbios 13:10.

9) Para onde vão toda a vaidade e jactância? Eclesiastes 3:19-22.

10) Com que são comparados os que se comprazem no orgulho carnal? 
O que está reservado a eles? II Pedro 2:17-22.

11) Ao invés de tanta jactância e vaidade, como andaremos? 
Eclesiastes 5:7; 6:11-12.
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O Espírito de Profecia declara:

 O mundo, cheio de rixas, repleto de ímpios prazeres, acha-se 
adormecido, adormecido em segurança carnal. Os homens estão 
dilatando a vinda do Senhor. Riem das advertências. Ouve-se a soberba 
jactância: "Todas as coisas continuam como desde o princípio da 
criação." II Ped. 3:4. "O dia de amanhã será como este, e ainda maior e 
mais famoso." Isa. 56:12. Aprofundar-nos-emos no amor do prazer. Mas 
Cristo diz: "Eis que venho como ladrão." Apoc. 16:15. Ao mesmo tempo 
que o mundo está perguntando zombeteiramente: "Onde está a promessa 
da Sua vinda?" II Ped. 3:4. estão-se cumprindo os sinais. Enquanto eles 
gritam: "Paz e segurança", aproxima-se repentina destruição. Quando o 
escarnecedor, o rejeitador da verdade, se tem tornado presunçoso; 
quando a rotina do trabalho nos vários ramos de ganhar dinheiro é 
prosseguida sem consideração para com princípios; quando o 
estudante está ansiosamente buscando o conhecimento de tudo menos 
a Bíblia, Cristo vem como ladrão. DTN 635.
 Outra doutrina a ser apresentada é que tudo o que temos de fazer é 
crer em Cristo - crer que Ele nos perdoou os pecados e que, depois de 
sermos perdoados, é-nos impossível pecar. Isso é uma cilada de Satanás. 
É verdade que devemos crer em Cristo. Ele é nossa única esperança de 
salvação. Mas também é verdade que devemos operar nossa salvação 
individual diariamente pela fé, não com jactância, mas com temor e 
tremor. Devemos usar toda faculdade de nosso ser em Seu serviço e, 
após termos feito o máximo, ainda considerar-nos como servos inúteis. 
O divino poder unir-se-á com nossos esforços e, ao nos apegarmos a Deus 
com a mão da fé, Cristo nos concederá Sua sabedoria e justiça. 
Assim, mediante Sua graça, seremos capacitados a edificar sobre o 
seguro alicerce. Man. 27, 1886. MM, 2002, Cristo Triunfante, 363.
 [Abraão] Com profunda reverência e humildade insistiu em seu 
rogo: "Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e 
cinza". Gên. 18:27. Não havia qualquer confiança em si próprio, nem 
jactância pela sua justiça. Não pretendia graça pelo motivo de sua 
obediência, ou dos sacrifícios que fizera ao cumprir a vontade de Deus. 
Sendo ele próprio pecador, rogava em prol do pecador. Tal espírito devem 
possuir todos os que se aproximam de Deus. Abraão manifestava contudo 
a confiança de uma criança a rogar a seu amado pai. PP 139.
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Lição 05                                                                                  

Pessoas Arrogantes
Em Grande Medida 

Verso Áureo: Melhor é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o 
que se vangloria e tem falta de pão. Provérbios 12:9.

1) No coração de quem, surgiu primeiro o espírito de exaltação? 
Isaias 14:12-16.

2) Lâmpada dos perversos como se percebe? Provérbios 21:4; 24:20.

3) E quando uma pessoa é sábia a seus próprios olhos? 
Provérbios 26:12; I Coríntios 3:18-20.

4) Como os ímpios tratam os pobres? Salmos 10:2.

5) Qual a receita para recebermos a graça e a exaltação diante de Deus? 
Tiago 4:6-10.

6) A quem é dado o reino dos céus? Mateus 5:3.

7) Por que João Batista foi exaltado por Deus? Mateus 3:13-15; 
11:7-11.

8) Que classe de pessoas, no tempo de Jesus, demonstraram exaltação e 
orgulho espiritual? O que o Mestre recomenda-nos? Mateus 23:1-12.

9) Como Deus considera a arrogância e a soberba dos homens? 
Eclesiastes 7:8.

10) Em vindo a soberba, o que sobrevém? Provérbios 11:2.

11) Como era o caráter da pregação de Paulo? I Coríntios 2:1-5.

12) Que método o Pai celeste tem usado contra a arrogância, em 
grande medida? I Coríntios 1:26-29.
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O Espírito de Profecia declara:

 Desde o tempo em que o Filho de Deus enfrentou os arrogantes 

preconceitos e a incredulidade dos homens, não tem havido alteração na 

atitude do mundo para com a religião de Jesus. Os servos de Cristo terão 

de enfrentar o mesmo espírito de oposição e acusação, sendo obrigados 

a sair "fora do arraial, levando o Seu vitupério". Heb. 13:13. 

MM, 1999, E Recebereis Poder, 117.
 Esse conhecimento que se chama ciência deve ser adquirido, 

enquanto o que o busca reconhece diariamente que o temor de Deus é o 

princípio da sabedoria. Tudo quanto fortaleça a mente deve ser cultivado 

ao máximo da capacidade, ao passo que, ao mesmo tempo, as pessoas 

devem buscar em Deus sabedoria; pois a menos que sejam guiadas pela 

sabedoria do alto, tornar-se-ão fácil presa do poder enganador de Satanás. 

Tornar-se-ão importantes aos próprios olhos, arrogantes e presunçosas. 

CPPE 477.
 Enoque andou com Deus. Ele honrou a Deus em todos os passos 

da vida. Em seu lar e nos negócios sempre inquiria: "Será isto aceitável ao 

Senhor?" E por lembrar-se sempre de Deus e seguir Seus conselhos, foi 

transformado em caráter, e tornou-se um santo homem, cujos caminhos 

agradavam ao Senhor. Somos exortados a acrescentar à piedade, amor 

fraternal. Oh! quanto necessitamos dar esse passo, acrescentar essa 

qualidade ao nosso caráter! Em muitos de nossos lares é manifestado um 

espírito severo, combativo. Palavras de crítica e ações indelicadas são 

desagradáveis a Deus. Ordens ditatoriais e maneiras arrogantes, 

autoritárias, não agradam ao Céu. A razão por que há tantas divergências 

entre os irmãos é terem deixado de acrescentar o amor fraternal. Devemos 

ter para com os outros aquele amor que Cristo tem manifestado por nós.
 O verdadeiro valor de um homem é avaliado pelo Senhor do Céu. 

Se ele é grosseiro em seu lar terrestre, é imerecedor do lar celeste. Se sua 

vontade tem livre curso, não importa a quem ela agrave, ele não se sentirá 

contente no Céu, a não ser que pudesse dominar ali. O amor de Cristo 

deve controlar nosso coração, e a paz de Deus habitará em nosso lar. 

RH, 21 de fevereiro de 1888. MM, 1999, E Recebereis Poder, 95.
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 Muitos há que se revestem do que julgam ser grande dignidade. À 
vista de Deus, porém, são insensatos. Não olharam no espelho divino, e 
não sabem quão ridícula é sua pretensão à vista de um Deus santo. Aquele 
que olha abaixo da superfície despreza sua auto-suficiência. Podem 
ocupar posições de confiança na igreja ou no mundo, mas enquanto 
continuarem desonrando a seu Criador, tornando-se o objeto do culto, são 
uma ofensa para Ele. [...]
 Os que fizeram o concerto de servir a Deus devem temer que sua 
vida seja de tal natureza que não revele o contraste entre a verdade e o 
erro. Não devem desviar-se para visões vãs, nem para conjeturas e 
adulações humanas. A vida dos justos deve cobrir de vergonha os que 
recusam oferecer sua lealdade a Deus. ... O Senhor requer que Seu povo 
ande diante dEle com toda a humildade. Quer que cheguem cada vez mais 
alto no conhecimento espiritual. Estende todo incentivo para levar os 
homens a retornarem a sua lealdade para com Ele. ...
 Deus está procurando levar os homens a se humilharem. Procura 
guiá-los de molde a colocarem os pés nas pegadas do grande 
Médico-Missionário. Mas o Redentor com freqüência é decepcionado e 
crucificado novamente pelos que professam tanta coisa. Carta 61, 1904. 
MM, 1980, Este Dia com Deus, 38.
 O verdadeiro seguidor de Cristo não fará arrogantes pretensões de 
santidade. É pela lei de Deus que o pecador se convence de seu erro. Ele vê 
sua própria pecaminosidade em contraste com a perfeita justiça imposta 
por ela, e isso o conduz a humildade e arrependimento. É reconciliado 
com Deus por meio do sangue de Cristo, e, continuando a andar com Ele, 
obterá mais clara compreensão da santidade do caráter de Deus e da 
natureza abarcante de Seus requisitos. Verá mais claramente os seus 
próprios defeitos e sentirá a necessidade de contínuo arrependimento e fé 
no sangue de Cristo.
 Aquele que tem contínuo senso da presença de Cristo não pode 
condescender com a confiança em si mesmo nem com a justiça própria. 
Nenhum dos profetas ou apóstolos fez arrogantes proclamações de 
santidade. Quanto mais se aproximavam da perfeição de caráter, tanto 
menos se consideravam dignos e justos. Aqueles, porém, que possuem o 
menor senso da perfeição de Jesus, aqueles cujos olhos são menos 
voltados para Ele, são os que têm as maiores pretensões de perfeição. 
FO 53-54.
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Lição 06                                                                                  

Blasfemadores Incontidos

Verso Áureo: A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo 
não maldirás. Êxodo 22:28.

1) Que lei foi transmitida para que sigamos? Êxodo 22:28.

2) Qual era a sentença para quem cometia pecado de blasfêmia? 
Como corria o processo contra a blasfêmia? Levíticos 24:10-16. 

3) Existe perigo de erro quando se aplica a pena de morte? 
Tinha Nabote, alguma culpa? I Reis 21:1-16.

4) Por que muitas vezes o nome de Deus é blasfemado entre 
os descrentes? Romanos 2:24.

5) Por causa do pecado de Davi, que motivo ele deu? II Samuel 12:1-15.

6) Qual foi a sentença contra Senaqueribe, rei da Assíria? 
Qual foi o motivo? Quem julgou o pecado dele? II Reis 19:1-7; 
II Crônicas 32:9-23.

7) Da boca de qual poder, emergente de povos, sairia arrogâncias e 
blasfêmias? Daniel 7:23-26; Apocalipse 13:1-8.

8) Até que ponto o diabo queria levar Jó? Jó 1:1-12; 42:10-17.

9) Como fazia Saulo de Tarso para derrotar os primitivos cristãos? 
Reconheceu ele, mais tarde, seu mal? Atos 26:11; I Timóteo 1:13.

10) Por que Jesus, um Ser puro, foi acusado de blasfêmias? 
Mateus 9:1-8.

11) Qual uma boa receita para possuirmos uma vida eterna? 
Efésios 4:31.
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O Espírito de Profecia declara:

 Na conferência [na Suíça], "Eck [defensor do papado] altivamente 

subiu a um púlpito esplendidamente ornamentado, enquanto o humilde 

Oecolampadius, mediocremente vestido, foi obrigado a tomar assento 

defronte de seu oponente, em um banco tosco". - D'Aubigné. A voz 

tonitroante e ilimitada confiança de Eck nunca lhe faltaram. Seu zelo era 

estimulado pela esperança do ouro bem como de renome; pois o defensor 

da fé deveria ser recompensado com paga liberal. Quando melhores 

argumentos falhavam, recorria a insultos e mesmo a blasfêmias. 

Oecolampadius [reformador protestante], modesto e não confiante em si 

próprio, arreceara-se do combate, e para ele entrara com esta solene 

confissão: "Não reconheço outra norma para julgar a não ser a Palavra de 

Deus." - D'Aubigné. Posto que gentil e cortês nas maneiras, mostrou-se 

capaz e persistente. Enquanto os católicos, romanos, segundo seu hábito, 

apelavam para os costumes da igreja como autoridade, o reformador 

apegava-se firmemente às Escrituras Sagradas. "O costume", dizia ele, 

"não tem força alguma em nossa Suíça, a menos que esteja de acordo com 

a constituição; ora, em assunto de fé, a Bíblia é a nossa constituição." 

- D'Aubigné.
 O contraste entre os dois contendores não era destituído de efeito. 

O raciocínio calmo, claro, do reformador, tão gentil e modestamente 

apresentado, falava aos espíritos que se desviavam desgostosos das 

afirmações jactanciosas e violentas de Eck. GC 183-184.
 O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não consiste em 

qualquer palavra ou ato repentino; é a firme, determinada resistência à 

verdade e evidência. MM, 1959, Fé pela qual Eu Vivo, 58.
 Os pecados de blasfêmia e voluntária violação do sábado 

recebiam o mesmo castigo, sendo igualmente uma expressão de desprezo 

pela autoridade de Deus. PP 409.
 É teu dever mover guerra aos pensamentos opressivos e 

sentimentos melancólicos, da mesma forma que é dever teu orar. É teu 

dever atuar contra os instrumentos do inimigo, manter firme o freio a tua 

língua, bem como aos teus pensamentos. [...] 
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 Podes ficar surpreso ao ouvir isso, mas é uma espécie de 
blasfêmia estar constantemente irritado e irritar os outros por tuas 
críticas e observações sombrias. Esses acessos de indigestão são 
aflitivos, mas firma o freio, resolvido a não praguejar diante dos que 
são teus melhores amigos, ou dos que são inimigos teus. Carta 11, 1897. 
II MCP 410.
 Há entre os membros de muitas famílias o hábito de dizer coisas 
com liberdade e descuido; e o hábito de proferir palavras duras, 
torturantes, torna-se cada vez mais forte à medida em que é tolerado, e 
assim muitas palavras objetáveis que são proferidas o são segundo a 
ordem de Satanás, e não segundo a ordem de Deus. ... Palavras ardentes 
de ira jamais deviam ser proferidas, pois são à vista de Deus e dos santos 
anjos como uma espécie de blasfêmia. YI, 20 de setembro de 1894. 
LA 439.
 Ao acharem-se junto à sepultura dos filhos, os aflitos pais 
consideram esse golpe como especial determinação da Providência, 
quando, por indesculpável ignorância, foi sua própria orientação que 
destruiu a vida dos filhos. Culpar a Providência por tais mortes é 
blasfêmia. Deus queria que os pequeninos vivessem e fossem 
disciplinados a fim de poderem possuir belo caráter, glorificando-O 
neste mundo e louvando-O naquele outro melhor. CPPE 78.
 Sob a proteção da noite rapazes se reúnem em grupos para 
aprender suas primeiras lições em jogos de cartas, de azar, e para fumar e 
bebericar vinho ou cerveja. Filhos de pais religiosos se arriscam a entrar 
em bares para petiscar ou para qualquer outra extravagância semelhante, 
e assim colocam-se no caminho da tentação. A própria atmosfera desses 
ambientes está impregnada de blasfêmia e poluição. Ninguém pode 
permanecer por muito tempo aí sem se corromper. É em virtude de tais 
associações que jovens promissores estão se tornando embriagados e 
criminosos. É preciso guardar-se contra as próprias fontes do mal. Pais, a 
menos que saibais que o ambiente é próprio, não permitais que vossos 
filhos saiam à rua depois de cair a noite a fim de se empenharem em 
competições esportivas ao ar livre ou para se encontrarem com outros 
rapazes com o propósito de se divertirem. Se esta regra for rigidamente 
imposta, a obediência se tornará habitual, cessando o desejo 
de extravagâncias. Signs of the Times, 2 de março de 1882. FEC 63.
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Lição 07                                                                                  

Desobedientes aos Pais

Verso Áureo: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus 
dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12.

1) Qual o primeiro mandamento com promessa? Efésios 6:2.

2) Quando um filho amaldiçoava seu pai ou sua mãe, qual 
era a sentença? Levíticos 20:9; Mateus 15:1-6.

3) O que acontece se o filho é desobediente no lar? Provérbios 10:1.

4) Quando o filho não aprende a disciplina, como é considerado? 
Provérbios 13:1; 15:5.

5) Como os pais podem ganhar os filhos? Efésios 6:4; Colossenses 3:21.

6) Qual o intuito da correção? Hebreus 12:1-11.

7) Como Deus considera um povo rebelde e uma igreja apóstata? 
Isaías 30:9.

8) Até quando tenta-se a disciplina? E depois? Provérbios 19:18; 
I Timóteo 1:18-20.

9) Como muitos estariam numa casa, por causa do evangelho? 
Lucas 12:51-53.

10) Até que ponto certos filhos chegariam, desapontando a fé 
de seus pais? Mateus 10:21.

11) Que profecia aguarda fiel e literal cumprimento entre os fiéis? 
Malaquias 4:5-6.

12) Que promessa bendita, então poderemos, finalmente, obter? 
Isaías 8:18; 65:23.
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O Espírito de Profecia declara:

 O apóstolo Paulo, descrevendo os filhos que vivem nestes últimos 

dias, declara que são "desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes". 

II Tim. 3:2. É importante que os pais compreendam a tendência da 

época e labutem incansavelmente para educar seus filhos a se afastarem 

dessas coisas, preparando-os, por lhes ensinarem a amar e imitar a vida 

de Cristo, para um lugar na futura vida de santidade. Carta 90, 1911. 

MM, 1980, Este Dia com Deus, 305.

 Crianças e jovens, podeis ser, em vossos tenros anos, uma bênção 

no lar. Que desgosto ver filhos de pais tementes a Deus, indisciplinados e 

desobedientes, ingratos e voluntariosos, decididos a seguir seus próprios 

caminhos a despeito das perturbações ou mágoas que ocasionem aos 

pais! Satanás se delicia em governar o coração das crianças e, caso lhe 

seja permitido, insuflar-lhes-á o próprio odioso espírito. MJ 333.

 A Palavra de Deus é abundante em preceitos e conselhos que 

mandam respeitar os pais. Impõe aos jovens o sagrado dever de amar e 

ajudar os que os guiaram através da infância, da meninice e da juventude, 

até à varonilidade e feminilidade, e que se acham agora em grande parte 

dependentes deles, quanto à paz e felicidade. A Bíblia não dá 

sonido incerto quanto a esse assunto; contudo, seus ensinos têm sido 

muito desrespeitados.

 Os jovens têm muitas lições a aprender, e a mais importante é 

aprenderem a conhecer-se a si mesmos. Devem ter idéias corretas acerca 

de suas obrigações e deveres para com os pais, e estarem constantemente 

a aprender, na escola de Cristo, a ser mansos e humildes de coração. Ao 

mesmo tempo que devem amar e honrar os pais, cumpre-lhes também 

respeitar o juízo dos homens de experiência com os quais se acham 

ligados na igreja. FEC 101.
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 Quando os pais não mantêm sua autoridade, ao irem os filhos para 

a escola não têm o devido respeito aos professores ou ao diretor da escola. 

A reverência e o respeito que devem ter nunca lhes foram ensinados em 

casa. O pai e a mãe ficavam no mesmo nível dos filhos. Man. 14, 1894. 

OC 98.

 "Deixai vir a Mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos 

tais é o reino de Deus." Luc. 18:16. Estas preciosas palavras devem ser 

estimadas, não somente por toda mãe, mas também por todo pai. Estas 

palavras são um encorajamento aos pais para que instem com os filhos 

para irem a Sua presença, e pedir no nome de Cristo que o Pai permita que 

Sua bênção repouse sobre toda a família. Não somente as crianças mais 

amadas devem receber particular atenção, mas também as 

desobedientes e obstinadas, que necessitam cuidadosa instrução e 

bondosa guia. Signs of the Times, 13 de agosto de 1896. LA 275-276.

 Os pais lançam a culpa sobre os pobres filhos, e julgam-nos muito 

desobedientes e indisciplinados, as piores crianças do mundo, quando a 

causa da perturbação se encontra neles próprios. 1 TI 384. 

 A mãe é a rainha do lar, e os filhos são os seus súditos. Deve 

governar a casa sabiamente, na dignidade de sua maternidade. Sua 

influência no lar deve ser excelsa; sua palavra, lei. Se é cristã, sob o 

governo de Deus se imporá ao respeito dos filhos. Dizei a vossos filhos 

exatamente o que exigis deles. Então compreendam eles que vossa palavra 

deve ser obedecida. Assim estais a ensiná-los a respeitar os mandamentos 

de Deus, que positivamente declaram: farás isto ou não farás. CPPE 111.
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Lição 08                                                                                  

Ingratos com Deus 

e com as Pessoas

Verso Áureo: E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei 

tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 

Colossenses 3:17.

1) Como se exprime aquele em cujo coração habita Deus? Colossenses 

3:15-16. 

2) Qual deve ser a disposição do crente, a todo momento? 

Colossenses 3:17.

3) O que faz o ímpio, ao invés de louvar e dar graças a Deus? 

Salmos 14:1.

4) Por que veio a ira do Senhor sobre o povo de Israel, no passado? 

Deuteronômio 29:24-27.

5) O que sobrevém àquele que é mal agradecido? Provérbios 17:13.

6) Na lista de ingratidões, que profecia se cumpre em nosso tempo? 

Miquéias 7:6.

7) Como é o filho que age impiamente? Provérbios 15:20; 17:25.

8) Para onde os filhos ingratos enviam os pais que o cuidaram? 

Provérbios 19:26.

9) O que fazer com os pais na velhice? Provérbios 23:22-25.

10 Quando o assunto é ingratidão, que fato ficou gravado? 

Lucas 17:11-19.
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O Espírito de Profecia declara:

 Quantas vezes os que estão com saúde esquecem as maravilhosas 

bênçãos que lhes são continuamente concedidas dia a dia, ano após ano! 

Não rendem a Deus tributo de louvor por todos os Seus benefícios. 

Quando sobrevém a doença, porém, lembram-se de Deus. O forte desejo 

de restabelecer-se induz a fervorosa oração; e isto é direito. Deus é nosso 

refúgio tanto na enfermidade como na saúde. Muitos, no entanto, não Lhe 

entregam seu caso; eles promovem a fraqueza e a doença preocupando-se 

consigo mesmos. Caso deixassem de afligir-se, e se erguessem acima da 

depressão e das sombras, mais certa seria sua cura. Devem lembrar-se com 

gratidão por quanto tempo desfrutaram a bênção da saúde; e, fosse essa 

preciosa graça a eles restituída, não deveriam esquecer que se acham sob 

nova obrigação para com seu Criador. Quando os dez leprosos foram 

curados, unicamente um volveu em busca de Jesus e deu-Lhe glória. 

Não sejamos nós como os ingratos nove, cujo coração não foi tocado 

pela misericórdia de Deus. 5 TI 315.
 Com Sua vida; comprou Cristo todo ser humano. Morreu morte 

cruel para salvá-los da morte eterna. Deu Sua vida inocente a fim de obter 

para o pecador uma vida que correrá paralela com a vida de Deus. Por Sua 

morte providenciou um meio pelo qual o homem pode romper com 

Satanás, voltar a sua fidelidade a Deus e, por meio de fé no Redentor, obter 

o perdão. Oh, quão ímpios, quão ingratos são os que se recusam a aceitar a 

misericórdia que por tão alto preço lhes é oferecida!
 Aquele que possui todo o poder no Céu e na Terra há de restaurar 

toda pessoa arrependida e crente. A todos quantos O receberem, dá o poder 

de tornarem-se filhos de Deus. Ele tem profundo interesse em cada pessoa, 

pois pagou o preço da própria vida para que ninguém ficasse eternamente 

perdido. Carta 264, 1903.MM, 2005, Filhos e Filhas de Deus, 230.
 Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção 

de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe 

completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos 

têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de 

Deus, que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. GC 36.
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Lição 09                                                                                  

Irreverentes ao Extremo

Verso Áureo: Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque 
chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois 
não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1.

1) Na ordem dada ao povo de Deus, o que deveria ser reverenciado, 
além do sábado? Levíticos 19:30.

2) O que significa “guardar os pés” quando entrares na casa de Deus? 
Eclesiastes 5:1-2.

3) Como as pessoas mais novas deveriam se portar diante dos idosos? 
Levíticos 19:32.

4) Que fizeram certos rapazinhos, quando o profeta Eliseu seguia 
para Betel? II Reis 2:23.

5 )  Q u a l  f o i  a  s e n t e n ç a  q u e  r e c e b e r a m  p o r  c a u s a  d e 
tamanha irreverência? II Reis 2:24.

6) Quem cometeu descuido e irreverência quando a arca de Deus 
voltava para Jerusalém? II Samuel 6:1-7.

7) Que tribo deveria cuidar do tabernáculo? Que família dentre 
os levitas, deveria levar a Arca? Como a Arca era transportada, já 
que os coatitas não podiam tocar e nem ver os objetos santíssimos? 
Números 1:47-54; 4:1-6; 18:20.

8) Que precaução tomou Davi ao buscar a Arca novamente, depois 
de todo o incidente? II Samuel 6:8-13.

9) Que outro incidente acendeu a ira de Deus contra grave 
irreverência? Como se chamavam os dois homens? Levíticos 10:1-3.

10) Sabendo que Deus é fogo consumidor, como o apóstolo Paulo insta 
a Igreja, através do tempo? Hebreus 12:28-29.

11) Escrevendo à Tito, com que Paulo se preocupou? Tito 2:7-8.
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O Espírito de Profecia declara:

 Evite os que são irreverentes. Evite quem é amante da ociosidade; 

evite quem zomba das coisas sagradas. Evite a companhia de quem 

usa linguagem profana ou é inclinado a tomar até mesmo um cálice 

de bebida alcoólica. Cartas a Jovens Namorados, pág. 26.

 As companhias escolhidas pelos obreiros estão-lhes decidindo o 

destino para esse mundo e o outro. Alguns que dantes eram conscienciosos 

e fiéis, têm mudado lamentavelmente; desligaram-se de Deus, e Satanás 

os tem seduzido para o seu lado. São agora irreligiosos e irreverentes, e 

exercem influência sobre outros facilmente moldáveis. As más 

companhias estão deteriorando o caráter; os princípios estão sendo 

difundidos. "Quem anda com os sábios será sábio; mas o companheiro 

dos loucos achar-se-á mal." Prov. 13:20. CSS 416.

 Não devemos modelar-nos pelo critério ou pelo exemplo 

do mundo. O povo de Deus ouvirá conversações sobre a execução de 

métodos e planos errôneos. Serão proferidas palavras irreverentes. A 

religião tornar-se-á objeto de zombaria. Ouvi a voz de Deus: "Filho Meu, 

se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas." Prov. 1:10. Os que 

são controlados pelo Espírito de Deus precisam manter despertas a suas 

faculdades perceptivas. Tende coragem para fazer o que é correto. 

Man. 121, 1898. MM, 1980, Este Dia com Deus, 282.

 A vida, as palavras e o comportamento são os mais poderosos 

argumentos, o mais solene apelo aos descuidosos, irreverentes e céticos. 

Sejam a vida e o caráter o forte argumento em favor do Cristianismo; então 

os homens, vendo-vos, serão forçados a reconhecer que estivestes com 

Jesus, e dEle aprendestes. CPPE 478.
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Lição 10                                                                                  

Pessoas Desafeiçoadas
e Sem Raízes

Verso Áureo: Há uma geração que amaldiçoa a seu pai, e que não bendiz 
a sua mãe. Provérbios 30:11.

1) Qual tem sido sempre a disposição dos gentios? Por que não sentem 
afeição, nem tem misericórdia? Romanos 1:28-30.

2) O que aconteceria com o amor e a afeição da maioria das pessoas, no 
tempo do fim? Mateus 24:12.

3) Quem, especialmente, deveriam se revestir de ternos afetos 
de misericórdia? Colossenses 3:12.

4) Qual deve ser o vínculo de perfeição na igreja? Colossenses 3:13-14.

5) Quando desaparece o vínculo do amor, o que fica patente? 
Isaías 22:12-14; 56:10-12.

6) Como se tornou este planeta devido a falta de amor e de pessoas 
“sem raízes”? Isaías 24:4-5.

7) Até que ponto chega o desamor e a falta de ligação com o próximo? 
Provérbios 20:20; 30:11; Miquéias 7:6.

8) Que conselhos temos diante de tanta degradação moral? 
Miquéias 7:5; Salmos 118:8.

9 )  Quando  o  amor  é  pas sage i ro  e  s em pro fund idade , 
como é comparado? Oséias 6:4.

10) Qual a recomendação para que haja mais afeição entre 
as pessoas? Romanos 12:9-10.
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O Espírito de Profecia declara:

 O Senhor apresentou a Israel os resultados de entreterem 

comunicação com os espíritos maus, nas abominações dos cananeus: eles 

eram sem afeição natural, idólatras, adúlteros, homicidas e abomináveis 

por todo o pensamento corrupto e prática revoltante. PP 688.

 Os que consideram como corajoso e varonil tratar com indiferença 

e desprezo os reclamos de Deus estão desta maneira denunciando sua 

própria loucura e ignorância. Ao mesmo tempo em que se gabam de sua 

liberdade e independência, estão realmente no cativeiro do pecado 

e de Satanás.

 Uma concepção clara do que Deus é e do que Ele requer que 

sejamos conduzirá à verdadeira humildade. O que estuda corretamente a 

Santa Palavra aprenderá que o intelecto humano não é onipotente. 

Aprenderá que a força e a sabedoria humanas são apenas fraqueza e 

ignorância, sem aquele auxílio que ninguém a não ser Deus pode dar.

 O que segue a guia divina encontrou a única fonte verdadeira de 

graça salvadora e real felicidade, e alcançou o poder de comunicar a 

felicidade a todos em redor de si. Sem religião, ninguém pode realmente 

aproveitar a vida. O amor a Deus purifica e enobrece todo gosto e desejo, 

intensifica toda afeição e abrilhanta todo prazer digno. Habilita o 

homem a apreciar e desfrutar tudo que é verdadeiro, bom e belo.

 Mas o que sobre todas as demais considerações deve levar-nos a 

apreciar a Bíblia é que nela está revelada aos homens a vontade de Deus. 

Ali aprendemos o objetivo de nossa criação e os meios pelos quais esse 

objetivo pode ser atingido. Aprendemos a melhorar sabiamente a presente 

vida, e a conseguir a futura. Nenhum outro livro pode satisfazer às 

indagações do espírito, ou aos anelos do coração.
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 Obtendo conhecimento da Palavra de Deus, e a ela dando atenção, 

os homens podem levantar-se das maiores profundezas da degradação, 

para se tornarem filhos de Deus, companheiros dos anjos imaculados. 

CPPE 53-54.

 Jesus diz: "Como Eu vos amei a vós, que também vós uns aos 

outros vos ameis." João 13:34. O amor não é simples impulso, emoção 

transitória, dependente de circunstâncias; é princípio vivo, poder 

permanente. A alma se nutre pela corrente de amor puro que flui do 

coração de Cristo, como fonte que nunca falta. Oh, como é o coração 

vivificado, seus motivos enobrecidos, aprofundadas suas afeições, 

mediante essa comunhão! Sob a educação e disciplina do Espírito Santo, 

os filhos de Deus amam uns aos outros verdadeira e sinceramente, sem 

afetação - "sem parcialidade e sem hipocrisia". Tia. 3:17. E isto porque o 

coração se acha ligado pelo amor a Jesus. Nossa afeição um pelo outro 

brota de nossa relação comum com Deus. Somos uma família, amamo-

nos uns aos outros como Ele nos amou. Quando comparada com essa 

afeição genuína, santificada, disciplinada, a superficial cortesia do 

mundo, a inexpressiva manifestação de efusiva amizade, são como a 

palha em comparação com o trigo. Carta 63, 1896. MM, 2005, 

Filhos e Filhas de Deus, 101.
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Lição 11                                                                                  

Implacáveis 

com o Próximo

Verso Áureo: Não digas: Como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele; 
pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios 24:29.

1) Qual tem sido o procedimento dos perversos quanto aos fiéis? 
Salmos 118:11-13.

2) Como o ímpio se mostra, quando não gosta de alguém? 
Provérbios 21:29.

3) Que atitude tomou Lameque contra dois homens? Por que? 
Gênesis 4:23.

4) Como era no passado a lei acerca da violência? Êxodo 21:24-25.

5) Qual, no entanto, a receita do Mestre? Mateus 5:38-42.

6) Quando alguém condena e julga outros de um mal que ele mesmo 
pratica, como fica diante de Deus? Romanos 2:1-4.

7) Qual será a sentença quando se insiste em ser duro e implacável 
com o próximo? Romanos 2:5-6.

8) Quem são os primeiros a receber o castigo - os conhecedores 
ou os ímpios? Romanos 2:9.

9) Na hora da feliz recompensa, quem também, são considerados? 
Romanos 2:10-11; 3:1-3.

10) Qual o remédio certo para a dureza de coração? Ezequiel 36:25-27.
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O Espírito de Profecia declara:

 É a falta de amor e piedade, e a negligência de adequada disciplina 

no lar que suscitam tanta dificuldade nas escolas e nos colégios. Há um 

pavoroso estado de indiferença e apatia entre professos cristãos. Eles são 

insensíveis, descaridosos, implacáveis. Estes maus traços, primeiro 

tolerados em casa, exercem sua perniciosa influência em todas as 

relações da vida diária. Se o espírito de bondade e cortesia fosse 

acalentado por pais e filhos, seria visto também na relação entre o 

professor e o aluno. Cristo deve ser um hóspede honrado no círculo 

familiar, e Sua presença não é menos necessária na sala de aula. Oxalá o 

poder convertedor de Deus abrande e suavize o coração de pais e filhos, 

professores e estudantes, e o transforme à semelhança de Cristo.

 Pais e mães devem estudar o caráter dos filhos com diligência e 

oração. Devem procurar reprimir e conter os traços demasiado salientes, 

e estimular outros que sejam deficientes, assegurando assim um 

desenvolvimento harmonioso. Isto não é uma questão de pouca 

importância. O pai talvez não considere um grande pecado negligenciar o 

preparo de seus filhos; mas é assim que Deus o considera. Os pais cristãos 

necessitam de cabal conversão a esse respeito. A culpa se acumula sobre 

eles, e as conseqüências de suas ações passam de seus próprios filhos para 

os filhos destes últimos. A mente mal-equilibrada, o temperamento 

precipitado, o mau humor, a inveja, o ciúme testificam da negligência 

paterna. Esses maus traços de caráter trazem grande infelicidade aos 

que os possuem. Quantos deixam de receber dos companheiros e amigos 

o amor que poderiam obter, se fossem mais amáveis! Quantos criam 

dificuldades onde quer que vão, e em tudo em que se empenham! 

FEC 66-67.
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Lição 12                                                                                  

Caluniadores 

e Difamadores

Verso Áureo: O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa 
os maiores amigos. Provérbios 16:28.

1) De qual espécie de pessoas Davi queria distância? Salmos 101:4-5.

2)  Como Salomão se  expressou sobre  os  d i famadores? 
Provérbios 10:18; 20:19.

3) O que faz o ímpio contra o próprio irmão, quando se assenta para 
conversar com alguém? Salmos 50:16-20.

4) Qual a maior proeza de um difamador? Provérbios 16:28.

5) Até quem eles atacam e difamam, sem base? II Pedro 2:10; Judas 1:8.

6) Quem, somente, habitarão no santo monte? Salmos 15:3.

7) Como Paulo, o apóstolo, reforçou o tema sobre difamação? 
Tito 2:3; 3:2.

8) Como deixar envergonhados aqueles que difamam o bom 
procedimento do cristão? I Pedro 3:16.

9) Por que eles estranham o bom proceder? I Pedro 4:4.

10) Quando caluniados, o que fazer? I Coríntios 4:13; Lucas 6:28.

11) O que o cristão recebe de consolo quando perseguido e injuriado, 
sem dever? Mateus 5:11-12.

12) Que advertência do passado deve permanecer, até hoje? 
Êxodo 20:16; Levíticos 19:16.
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O Espírito de Profecia declara:

 Quando damos ouvidos a uma difamação contra nosso irmão, 
somos responsáveis pela mesma. À pergunta: "Senhor, quem habitará no 
Teu tabernáculo? Quem morará no Teu santo monte?" responde o 
salmista: "Aquele que anda em sinceridade, e pratica a justiça, e fala 
verazmente segundo o seu coração; aquele que não difama com a sua 
língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o 
seu próximo." Sal. 15:1-3.
 Que mundo de vã tagarelice seria evitado, se todo homem se 
lembrasse de que aqueles que lhe contam as faltas dos outros, com a 
mesma sem-cerimônia publicarão as faltas dele, em se apresentando 
oportunidade! Devemos esforçar-nos por pensar bem de todos os 
homens, especialmente de nossos irmãos, até que sejamos forçados a 
pensar de outro modo. Não devemos ter pressa em acreditar em 
relatórios maus. Eles são muitas vezes resultado de inveja ou mal-
entendidos, ou podem proceder de exageros ou de uma exposição de fatos 
tendenciosa. O ciúme e a suspeita, uma vez se lhes tendo dado lugar, 
espalhar-se-ão aos quatro ventos, como as sementes de cardo. Se um 
irmão se desvia, é então ocasião de nele mostrardes vosso real interesse. 
Ide ter com ele bondosamente, orai com ele e por ele, lembrados do preço 
infinito que Cristo pagou por sua redenção. Deste modo podereis salvar 
da morte uma alma e cobrir multidão de pecados.
 Um olhar, uma palavra, mesmo uma inflexão da voz, podem ser a 
expressão da falsidade, cravando-se qual seta farpada em algum coração, 
infligindo-lhe ferida incurável. Assim uma dúvida, uma difamação, 
pode ser lançada sobre uma pessoa por intermédio da qual Deus iria 
realizar uma boa obra, prejudicando-lhe a influência e destruindo-lhe 
a utilidade. Entre algumas espécies de animais, se um dentre eles é ferido 
e cai, é imediatamente atacado e rasgado em pedaços por seus 
companheiros. No mesmo espírito cruel condescendem homens e 
mulheres que tomam o nome de cristãos. Manifestam um zelo farisaico 
em apedrejar outros menos culpados que eles. Alguns há que apontam 
para as faltas e fracassos alheios, a fim de distrair a atenção dos outros dos 
seus próprios, ou para serem considerados muito zelosos em prol de Deus 
e da igreja. CSE 89.
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 Este preceito [o nono da Lei] proíbe todo esforço no sentido de 
prejudicar a reputação de nosso próximo, pela difamação ou suspeitas 
ruins, pela calúnia ou intrigas. Mesmo a supressão intencional da 
verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do 
nono mandamento. PP 309.
 Mesmo alguns que desejam que a obra de Deus prospere 
enfraquecerão as mãos dos Seus servos ouvindo, repetindo e crendo em 
parte na difamação e ameaças dos Seus adversários. PR 645.
 Fervorosos esforços devem ser empenhados em cada igreja, a fim 
de suprimir o espírito de calúnia e crítica, que é o que maior dano causa à 
igreja. A dureza e o hábito de criticar as faltas de outros devem ser 
reprovados como obra do diabo. Cumpre fomentar e robustecer nos 
crentes o amor e a confiança mútua. 5 TI 609.
 O espírito de tagarelice e maledicência é um dos instrumentos 
especiais de Satanás para semear discórdia e luta, para separar amigos 
e solapar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. Os irmãos e as 
irmãs estão demasiado prontos para falar das faltas e erros que julgam 
existir em outros, e especialmente nos que têm apresentado firmemente as 
mensagens de repreensão e advertência que o Senhor lhes confiou. 
4 TI 194.
 Podemos esperar que circulem relatos falsos a nosso respeito; mas 
se seguirmos um procedimento reto, se nos mantivermos indiferentes a 
essas coisas, outros também assim ficarão. Deixemos com Deus o 
cuidado de nossa reputação. ... A calúnia pode arrefecer pela nossa 
maneira de viver; não arrefece mediante palavras indignadas. 
II MCP 548.
 Podemos pedir grandes coisas a Deus, e Ele no-las concederá. 
Seremos fortes em Sua força. Deparareis com a oposição do clero ao 
viverdes de acordo com a elevada norma da religião da Bíblia a 
apresentardes a outros; o desprezo e a zombaria, a calúnia e a falsidade 
hão de seguir-vos. Vossos motivos, vossas palavras, vossas ações serão 
interpretados mal, deturpados e desdenhados. Mas, se continuardes a 
obra sem levar em conta o abuso que vos é infligido, se fizerdes o que é 
correto, se fordes bondosos e pacientes, humildes de espírito, felizes em 
Deus, tereis influência. Obtereis a simpatia de todos os que são sinceros e 
sensatos. Pregai a Palavra da Vida; a tempestade da oposição se dissipará 
com sua própria fúria, amainando-se. O clamor fenecerá. ... A harmonia 
da verdade será vista e sentida, sendo obedecida pelos sinceros e tementes 
a Deus. Carta 16, 1879. MM, 1980, Este Dia com Deus, 58.
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Lição 13                                                                                  

Sem Domínio de Si

Verso Áureo: Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que 

não pode conter o seu espírito. Provérbios 25:28.

1) Como é comparada uma pessoa que não tem domínio? 

Provérbios 25:28.

2) Quem é o melhor herói? Provérbios 16:32.

3) Como o perverso revela sua falta de domínio? Provérbios 13:25.

4) Qual a sentença para os loucos, sem controle? Eclesiastes 10:16.

5) Qual o remédio mais eficaz para o glutão? Provérbios 23:2.

6) Que órgão precisa ser domado a cada instante? Como é considerado 

quem consegue esta proeza? Tiago 3:1-12.

7) O que é sempre melhor para evitar angústia? Provérbios 21:23; 

10:19-21.

8) O que acontece quando se fala demais? Eclesiastes 5:2-5.

9) O que a Bíblia indica para melhor se obter domínio e cooperarmos 

com o avanço do evangelho? I Coríntios 9:16-27.

10) Por que o homem carnal ou natural,  não aceita as 

advertências divinas? I Coríntios 2:14.
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O Espírito de Profecia declara:

 A justiça interior é testificada pela exterior. Quem é justo 
interiormente, não é insensível nem incompassivo, mas dia a dia cresce na 
imagem de Cristo, indo de força em força. O que está sendo santificado 
pela verdade, exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo 
até que a graça se perca na glória. É 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.
 Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma 
posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode 
absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural 
introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que 
se rende a Cristo, torna-se Sua fortaleza, mantida por Ele num revoltoso 
mundo, e é Seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão 
a Sua. Uma alma assim guardada pelos seres celestes, é inexpugnável aos 
assaltos de Satanás. Mas a menos que nos entreguemos ao domínio de 
Cristo, seremos governados pelo maligno. Temos inevitavelmente de estar 
sob o domínio de um ou de outro dos dois grandes poderes em conflito pela 
supremacia do mundo. 
 Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do 
reino das trevas para cair-lhe sob o poder. Basta negligenciarmos fazer 
aliança com o reino da luz. Se não cooperarmos com os instrumentos 
celestes, Satanás tomará posse do coração e torná-lo-á morada sua. A 
única defesa contra o mal, é Cristo habitar no coração mediante a fé em 
Sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca 
poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor-próprio, da 
condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos 
deixar muitos hábitos maus, podemos por tempos separar-nos de Satanás; 
mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele 
momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com 
Cristo e constante comunhão ficamos submetidos ao inimigo, e havemos 
afinal de fazer-lhe a vontade. DTN 324.
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 Vivemos numa época em que quase tudo é superficial. Pouca é a 

estabilidade e firmeza de caráter, porque o ensino e a educação das 

crianças é superficial já desde o berço. O caráter delas é formado sobre 

areia movediça. A abnegação e o domínio próprio não foram entretecidos 

em seu caráter. Foram mimadas e tratadas complacentemente até ficarem 

estragadas para a vida prática. O amor ao prazer domina as mentes, e as 

crianças são aduladas e favorecidas para sua ruína. As crianças devem ser 

de tal modo exercitadas e educadas que possam esperar tentações, e 

contar com dificuldades e perigos. Deve-lhes ser ensinado o domínio 

próprio, e a vencerem nobremente as dificuldades. FEC 28.

 Nossos costumes artificiais privam-nos de muitos privilégios e 

alegrias, e nos inabilitam para o que é útil. Uma vida de acordo com a 

moda é uma vida dura e ingrata. Quantas vezes se sacrificam o tempo, o 

dinheiro e a saúde, submete-se a paciência a penosa prova e perde-se o 

domínio próprio, só por causa da ostentação! Se os pais se apegassem à 

simplicidade, não tolerando despesas para a satisfação da vaidade e para 

seguir a moda; se mantivessem uma nobre independência dentro do que é 

correto, sem se deixar desviar pela influência dos que, embora professem 

a Cristo, recusam erguer a cruz da abnegação, dariam a seus filhos, 

por meio deste mesmo exemplo, uma educação inestimável. Os filhos 

tornar-se-iam homens e mulheres de valor moral, tendo, por sua vez, a 

coragem de defender audazmente o que é correto, mesmo contra a 

corrente da moda e a opinião popular. FEC 155-156.

 Um pensamento egoísta tolerado, um dever negligenciado, 

prepara o caminho para outro. O que nos aventuramos a fazer uma vez, 

somos mais inclinados a repetir. Os hábitos de sobriedade, domínio 

próprio, economia, minuciosa atenção, conversa sadia e sensata, 

paciência e verdadeira cortesia não são formados sem diligente e estrita 

vigilância sobre o eu. É muito mais fácil tornar-se corrompido e 

depravado do que vencer os defeitos, conservando o eu sob controle e 

cultivando as verdadeiras virtudes. Exigir-se-ão perseverantes esforços 

se as graças cristãs algum dia forem aperfeiçoadas em nossa vida. 

4 TI 452. 
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Lição 14                                                                                  

Pessoas Perversas e Cruéis

Verso Áureo: Não me entregues à vontade dos meus adversários; 

pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que 

respiram crueldade. Salmos 27:12.

1) Como são os pensamentos dos perversos no íntimo de seus corações? 

Salmos 27:12; Provérbios 6:14, 18; 12:20; Miquéias 2:1.

2) Quem é a principal vítima quando se é cruel? Provérbios 

10:24; 11:17.

3) O que é para o ímpio praticar a maldade? Provérbios 10:23.

4)  Quem mais ,  também padece,  na mão dos  perversos? 

Provérbios 12:10.

5) Qual era sempre a oração do salmista? Salmos 71:4-5.

6) Existe esperança para os perversos e cruéis? Isaias 55:7; 

Ezequiel 33:11.

7) Que mal sobrevirá, caso não houver arrependimento? 

Provérbios 11:5; 12:7 e 21; 13:9.

8) Quando se verá, finalmente, a diferença entre os justos e os ímpios? 

Malaquias 3:14-18; 4:1-2.

9) Como será o juízo? O que triunfa sempre? Tiago 2:13.

10) Como procederemos no meio de uma geração pervertida? 

Filipenses 2:14-16.
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O Espírito de Profecia declara:

 Pela observância dos feriados o povo, tanto do mundo como das 
igrejas, tem sido educado na crença de que esses dias de indolência são 
essenciais para a saúde e a felicidade, mas os resultados revelam que se 
acham repletos de males que estão arruinando o país. Os jovens, em geral, 
não são educados a formarem hábitos de diligência. As cidades e até as 
povoações rurais estão tornando-se como Sodoma e Gomorra, e como o 
mundo nos dias de Noé. A disciplina dos jovens naqueles dias era 
semelhante à forma em que as crianças estão sendo educadas e 
disciplinadas nesta época, a saber: amar a agitação, glorificar a si 
mesmas e seguir após a imaginação de seu perverso coração. Agora, 
como naquele tempo, a depravação, a crueldade, a violência e o crime 
são os resultados. FEC 317.
  Falando de Si, Cristo disse: "Não cuideis que vim trazer a paz à 
Terra; não vim trazer paz, mas espada." Mat. 10:34. Príncipe da paz, era 
Ele não obstante causa de divisão. Aquele que veio proclamar alegres 
novas e promover a esperança e alegria no coração dos filhos dos 
homens, abriu uma controvérsia que arde profundamente e desperta 
intensa paixão no coração humano. E Ele adverte Seus seguidores: "No 
mundo tereis aflições." João 16:33. "Lançarão mão de vós, e vos 
perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos 
à presença de reis e presidentes, por amor do Meu nome." "E até pelos 
pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues; e matarão alguns 
de vós." Luc. 21:12 e 16.
 Essa profecia tem sido marcadamente cumprida. Toda 
indignidade, toda injúria, toda crueldade que Satanás podia instigar o 
coração humano a imaginar, têm recaído sobre os seguidores de Jesus. E 
isso será de novo notadamente cumprido; pois o coração carnal está ainda 
em inimizade com a lei de Deus, e não se sujeitará a Seus mandamentos. 
O mundo não está hoje em maior harmonia com os princípios de Cristo, 
do que esteve no dia dos apóstolos. O mesmo ódio que motivou o clamor: 
"Crucifica-O! Crucifica-O!" (Luc. 23:21), o mesmo ódio que levou a 
perseguição aos discípulos, ainda opera nos filhos da desobediência. 
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 O mesmo espírito que nos séculos escuros enviou homens e 

mulheres à prisão, ao exílio, e à morte; que concebeu as atrozes torturas da 

inquisição; que planejou e executou o massacre de São Bartolomeu e 

acendeu as fogueiras de Smithfield, está ainda agindo com maligna 

energia em corações não regenerados. A história da verdade tem sido 

sempre o relato da luta entre o direito e o erro. A proclamação do 

evangelho sempre tem sido levada avante neste mundo em face de 

oposição, perigos, perdas e sofrimentos.
 Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram 

perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, união com o 

Espírito Santo, união com Cristo. A acusação e a perseguição têm 

separado muitos de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de 

Cristo.  Nunca a alma, provada pela tempestade,  é mais 

encarecidamente amada por seu Salvador do que quando sofre a 

perseguição por amor à verdade. "Eu o amarei", disse Cristo, "e Me 

manifestarei a ele." João 14:21. Quando, por causa da verdade, o crente se 

acha perante os tribunais terrestres, Cristo Se acha a seu lado. Quando é 

encerrado entre as paredes da prisão, Cristo Se lhe manifesta e com Seu 

amor lhe anima o coração. Quando sofre a morte por amor a Cristo, o 

Salvador lhe diz: Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. 

"Tende bom ânimo, Eu venci o mundo." João 16:33. "Não temas, porque 

Eu sou contigo; não te assombres, porque Eu sou teu Deus: Eu te esforço, e 

te ajudo, e te sustento com a destra da Minha justiça." Isa. 41:10.
 "Os que confiam no Senhor serão como o Monte de Sião, que não 

se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de 

Jerusalém, assim o Senhor está em volta do Seu povo desde agora e para 

sempre." Sal. 125:1 e 2. "Libertará as suas almas do engano e da violência, 

e precioso será o seu sangue aos olhos dEle." Sal. 72:14.
 "O Senhor dos exércitos os amparará." "E o Senhor seu Deus 

naquele dia os salvará, como ao rebanho do Seu povo; porque como as 

pedras de uma coroa eles serão exaltados na sua terra." Zac. 9:15 e 16. 

AA 84-86.
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Lição 15                                                                                  

Inimigos do Bem

Verso Áureo: Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos: não 

há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos 14:3.

1) Ao olhar os filhos dos homens, quantos Deus conta como amigos? 
Salmos 14:2-3.

2) Por que o coração humano está sempre propenso para 
praticar o mal? Salmos 14:1.

3) Por causa de quem, o apóstolo “cercava” a Igreja Apostólica 
com tantos cuidados? Filipenses 3:18.

4) Qual o motivo de tanta inimizade contra Deus e o bem? 
Romanos 8:7-8.

5) Que classe de pessoas nunca se tornam amigos do bem? 
Provérbios 17:20.

6) Em que momento da vida, alguém torna-se inimigo de Deus? 
Tiago 4:4; III João 1:11.

7) Como é classificado aquele que deve fazer o bem e não faz? 
Tiago 4:17.

8) Qual o único meio de sermos reconciliados com Deus e praticarmos 
o bem? Romanos 5:1; 6:11.

9) Como o Pai celestial considera e classifica as pessoas? 
Romanos 11:22.

10) Mesmo agindo com severidade, como o Senhor demonstra 
Sua misericórdia? Mateus 5:45 e 48.

11) Qual será, no entanto, a sentença final contra os inimigos 
do Altíssimo? Salmos 37:20.
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O Espírito de Profecia declara:

 Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia do 
Pentecoste? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até 
às mais longínquas partes do mundo habitado. À medida que os discípulos 
proclamavam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam 
ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as 
direções. Extraviados converteram-se de novo. Pecadores uniram-se aos 
crentes em busca da Pérola de grande preço. Alguns que haviam sido os 
mais ferrenhos inimigos do evangelho tornaram-se seus campeões. 
Cumpriu-se a profecia: "O que dentre eles tropeçar... será como Davi, e a 
casa de Davi... como o anjo do Senhor." Zac. 12:8. Cada cristão via em seu 
irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. AA 48.
 Há outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das 
igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que "todos os que piamente 
querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições". II Tim. 3:12. Por 
que é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece adormentada? A 
única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo, e portanto 
não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do 
caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e Seus 
apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o 
pecado, por serem as grandes verdades da Palavra de Deus tão 
indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na 
igreja, que o cristianismo, é aparentemente tão popular no mundo. Haja 
um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão 
reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. GC 48.
 Deus deseja que Seu povo se prepare para a crise prestes a vir. 
Preparados ou não, todos terão de enfrentá-la; e somente os que têm 
levado a vida em conformidade com a norma divina, permanecerão firmes 
naquele tempo de prova. Quando legisladores seculares se unirem a 
ministros de religião para legislarem em assuntos de consciência, ver-se-á 
então quem realmente teme a Deus e O serve. Quando as trevas são mais 
profundas, mais resplandece a luz de um caráter semelhante ao de Deus. 
Quando toda a demais confiança falha, então se verá quem tem uma 
confiança permanente em Jeová. E enquanto os inimigos da verdade 
estiverem, de todos os lados, observando os servos do Senhor para o mal, 
Deus estará vigiando sobre eles para o bem. Ele será para eles como a 
sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. AA 432.
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Lição 16                                                                                  

Facciosos e Traidores 

para com Todos 

Verso Áureo: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por 

humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. 

Filipenses 2:3.

1) Como se manifestou Paulo contra a onda de partidarismo na 
igreja de Corinto? I Coríntios 1:10-17.

2) Que lição o apóstolo procurou transmitir àquela igreja? 
I Coríntios 3:4-9. 

3) Quem deve ser o principal? I Coríntios 3:21-23.

4) Quando escreveu à Timóteo, o que Paulo fez questão de mencionar? 
I Timóteo 1:18-20; II Timóteo 1:15.

5) No meio de tantos traidores, quem deu grande apoio e ânimo para o 
apóstolo em Roma? II Timóteo 1:16-18.

6) Que outro elemento traiu Paulo e a própria doutrina? 
Que conselho dera o apóstolo quanto ao traidor? II Timóteo 4:14-18.

7) Afim de evitar contendas e divisões na igreja, como o ministro 
deve se portar? II Timóteo 2:14-18; 23-26.

8) Que apelo faz-nos Paulo quanto aqueles que provocam divisões 
e escândalos nas igrejas? Romanos 16:17-20.

9) Mesmo nunca faltando traidores, que profecia aguarda 
total cumprimento? Mateus 24:6-10.

10) Qual será a recompensa para os facciosos e traidores? 
Romanos 2:7-8; Salmos 25:3. 
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O Espírito de Profecia declara:

 O Senhor deseja que todos os portadores da mensagem para estes 

últimos dias compreendam que há grande diferença entre os que 

professam a religião, mas não são praticantes da Palavra, e os filhos de 

Deus, que são santificados pela verdade e têm aquela fé que atua pelo amor 

e purifica a alma. O Senhor refere-Se aos que pretendem crer na verdade 

para este tempo, os quais não discernem, porém, qualquer incoerência em 

tomarem parte na política, misturando-se com as pessoas violentas destes 

últimos dias, como os circuncisos que se misturam com os incircuncisos, e 

declara que destruirá ambas as classes juntamente, sem distinção. Estão 

fazendo uma obra que não lhes mandou fazer. Desonram a Deus por seu 

espírito faccioso e por suas contendas, e Ele condenará de igual maneira a 

ambas as classes. FEC 482.

 Não é a oposição do mundo que mais perigo nos faz correr; é o mal 

acariciado no coração dos professos crentes, que nos inflige o mais grave 

dano e mais retarda o progresso da causa de Deus. Não há meio mais 

seguro de enfraquecer nossa espiritualidade do que a inveja e a suspeita 

mútuas, cheias de censuras e desconfianças. “Essa não é a sabedoria que 

vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e 

espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a 

sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, 

moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem 

parcialidade e sem hipocrisia.” Tiago 3:15-17. [...]

 Pequeninas divergências acariciadas levam a ações que destroem 

a comunhão cristã. Não permitamos ao inimigo alcançar assim vantagens 

sobre nós. Continuemos aproximando-nos mais de Deus e uns dos outros. 

Então seremos como árvores de justiça, plantadas pelo Senhor e regadas 

pelo rio da vida. E quão frutíferos seremos! Não disse, porventura, Cristo: 

“Nisto é glorificado Meu Pai, que deis muito fruto”? João 15:8. 

8 TI 242-243.
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Lição 17                                                                                  

Atrevidos Sem Barreiras

Verso Áureo: Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer 

seja dos naturais quer dos estrangeiros, injuria ao SENHOR; tal pessoa 

será eliminada do meio do seu povo. Números 15:30.

1) Que significa agir temerariamente ou atrevidamente – fazer o mal 
sem querer ou de propósito? Qual era a sentença? Números 15:30-31.

2) Quando alguém pecava por ignorância e logo se arrependia, 
o que acontecia? Números 15:27-29.

3) Depois de começada a reforma do sábado entre os israelitas, que fato 
se deu? Tal homem foi apedrejado por atrevimento ou ignorância? 
Números 15:32-36.

4) Que outro fato se deu estando os israelitas, ainda no deserto? 
Sabiam que Moisés e Arão eram líderes escolhidos por Deus? 
Números 16:1-19.

5) Como o Senhor Deus respondeu contra tal atrevimento? 
Números 16:20-35.

6) Depois de toda calamidade contra os rebeldes, que aconteceu logo 
no dia seguinte? Números 16:41-42.

7) Mesmo com mistura de misericórdia, quantos morreram por 
causa de tal atrevimento? Números 16:43-50.

8) Para que não houvesse mais rebelião e dúvidas sobre o sacerdócio 
de Arão, que ordem o Senhor enviou? Números 17:1-7.

9) Que milagre foi visto no dia seguinte? Números 17:8-13. 

10) Que tendências estão seguindo os injustos, hoje em dia? 
O que está reservado para os atrevidos sem barreiras? II Pedro 2:9-12.   
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O Espírito de Profecia declara:

 Dificilmente poderão os homens cometer maior insulto a Deus 

do que desprezar e rejeitar os instrumentos que deseja usar para a 

salvação deles. PP 402.
 Foi a fé genuína de Noé combinada com as obras que condenou o 

mundo. Ele não somente pregava a verdade presente apropriada àquele 

tempo, mas punha em prática todo sermão. Caso nunca houvesse erguido 

a voz em advertência, suas obras e seu santo caráter entre os corruptos e 

perversos teriam sido sermões condenatórios para os descrentes e 

dissolutos daquela época. Ele portou-se com paciência e mansidão 

semelhantes às de Cristo sob os provocantes insultos, motejos e escárnios. 

Sua voz muitas vezes era ouvida em oração a Deus por Seu poder e ajuda 

para que ele pudesse cumprir todos os mandamentos de Deus. Isso era um 

poder condenador aos descrentes.
 Chega, porém, o tempo em que é feito à raça culpada o último 

apelo de Noé. Ele pede-lhes mais uma vez que atendam à mensagem de 

advertência, refugiando-se na arca. Estende as mãos em forma de súplica, 

com a voz cheia de simpatia. Com lábios trementes e olhos lacrimosos, 

declara-lhes que seu trabalho está terminado, mas Noé é cumulado de 

zombarias e chacotas ruidosas e grosseiras, e de insultos mais atrevidos. 

Entusiasta, fanático, louco - são os termos que lhe chegam aos ouvidos. 

Despede-se de todos eles, entra na arca com sua família, e Deus fecha a 

porta. Aquela porta que encerrou a Noé excluiu o mundo. Houve uma 

porta fechada no tempo de Noé. E o Senhor o fechou lá dentro. Até aquela 

ocasião, Deus abrira uma porta através da qual os habitantes do mundo 

antigo poderiam encontrar refúgio, se cressem na mensagem que Deus 

lhes enviara. Mas, essa porta fechou-se agora, e ninguém poderia abri-la. 

Findara o tempo de graça.
 Cessara a longa clemência de Deus, os algarismos foram se 

acumulando nos livros de registro de Deus, a taça da iniqüidade estava 

repleta. Cessou então a misericórdia, e a justiça empunhou a espada 

da vingança. Man. 17, 1885. MM, 1980, Este Dia com Deus, 233.
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Lição 18                                                                                  

Enfatuados e Convencidos

Verso Áureo: Comer mel demais não é bom; assim, a busca da própria 

glória não é glória. Provérbios 25:27.

1) Como é considerado aquele que nada sabe e insiste em ser um 

pregador de doutrinas? I Timóteo 6:3-5.

2) Embora sejam enfatuados e convencidos, como os falsos mestres 

se apresentam diante das pessoas? Colossenses 2:18.

3) Como o convencido fala de si próprio? Provérbios 20:6.

4) Por que não é correto buscar a própria honra? Provérbios 25:27.

5) A quem não convém a honra? Como comparou Salomão? 

Provérbios 26:1.

6) Que desperdício se comete ao dar honra ao insensato? 

Provérbios 26:8.

7) E quando uma pessoa é sábia a seus próprios olhos? Provérbios 3:7; 

26:12.

8) Quando uma pessoa se gaba daquilo que não fez, com que 

podemos compará-la? Provérbios 25:14.

9) Quanto ao presumido e convencido, que nome Salomão dá a ele? 

Provérbios 21:24.

10) Qual a receita correta para não se tornar enfatuado e convencido? 

Provérbios 11:2; 15:33.



O Espírito de Profecia declara:

 Tendes o Modelo: Cristo Jesus; segui os Seus passos e estareis 

habilitados para ocupar toda e qualquer posição que sejais convidados a 

desempenhar. Estareis "arraigados e edificados nEle e confirmados na fé, 

assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças". Col. 2:7. 

Não deveis ter o sentimento de que sois escravos, e, sim, filhos de Deus; 

que sois grandemente favorecidos pelo fato de terdes sido considerados 

de tanta valia que Deus vos tornou Sua propriedade pagando um resgate 

infinito por vossa liberdade. Disse Jesus: "Já vos não chamarei servos, ... 

mas tenho-vos chamado amigos." João 15:15. Quando apreciais Seu 

maravilhoso amor, o amor e a gratidão serão em vosso coração como uma 

fonte de prazer.
 Não recebais adulações, nem mesmo em vossa vida religiosa. A 

lisonja é uma artimanha pela qual Satanás se põe à espreita para 

enganar e para enfatuar o agente humano com elevados conceitos de si 

mesmo. "Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de 

filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os 

rudimentos do mundo e não segundo Cristo." Col. 2:8. A lisonja tem sido 

o alimento com que se têm nutrido muitos de nossos jovens; e os que têm 

elogiado e lisonjeado supõem que estavam fazendo o que é correto; mas 

fizeram o que era errado. Os elogios, a lisonja e a condescendência têm 

feito mais para conduzir preciosas almas a caminhos falsos, do que 

qualquer outra artimanha inventada por Satanás.
 A lisonja faz parte da política do mundo, mas não da de Cristo. 

Por meio da lisonja, pobres seres humanos, cheios de fraquezas e 

defeitos, são levados a pensar que são eficientes e dignos, tornando-se 

enfatuados em sua mente carnal. Ficam inebriados com a idéia de que 

possuem mais capacidade do que sucede em realidade, e sua experiência 

religiosa se torna desequilibrada. A não ser que pela providência divina se 

desviem desses enganos, e se convertam e aprendam o ABC da religião na 

escola de Cristo, perderão sua alma. FEC 303-304.
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Lição 19                                                                                 

Antes Amigos dos Prazeres

Verso Áureo: Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos 

deleites do que amigos de Deus. II Timóteo 3:4.

1) O que para os ímpios é considerado como prazer? II Pedro 2:12-13.

2) Que classe tem mais facilidade para uma vida cheia de 
prazeres malignos? Tiago 5:1-6.

3) De onde procedem guerras e contendas e toda espécie de maldade? 
Tiago 4:1.

4) Por que os amantes do mundo nada têm da parte de Deus? 
Tiago 4:2-3.

5) Qual a preferência e amizade que os ímpios mais desejam? 
II Timóteo 3:4. 

6) Como era a vida daqueles que aceitavam Jesus como seu 
Salvador pessoal? Tito 3:3-7.

7) Como é considerada a viúva que se entrega à vida dos prazeres? 
I Timóteo 5:6.

8) Que recomendações temos para com as viúvas que não estão 
mortas em ofensas e pecados? I Timóteo 5:3-16.

9) Que homem, no passado, trocou a glória e os prazeres deste mundo, 
preferindo ser maltratado? O que ele contemplava na frente? 
Quanto tempo dura os prazeres do pecado? Hebreus 11:24-27.

10) O que sucederá, finalmente, àqueles que amam a abundância 
e os prazeres carnais? Provérbios 21:17.
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 O Espírito de Profecia declara:

 A lição do pródigo é dada para ensino dos jovens. Em sua vida de 

prazeres e pecaminosa condescendência, gasta sua parte da herança numa 

vida desregrada. Acha-se sem amigos, e em terra estranha; em andrajos, 

faminto, anseia a própria refugada comida dada aos porcos. Sua última 

esperança é voltar, arrependido e humilhado, à casa de seu pai, onde é 

bem-vindo, perdoado, e novamente recebido num coração de pai. 

Muitos jovens estão fazendo como ele, vivendo uma vida descuidosa, 

amante de prazeres, dissipada, abandonando a fonte de águas vivas, 

a fonte da verdadeira alegria, e cavando para si cisternas rotas, incapazes 

de reter as águas.

 A cada jovem, chega o convite de Deus: "Dá-Me, Filho Meu, o 

teu coração" (Prov. 23:26); Eu o conservarei puro; satisfar-lhe-ei os 

anseios com verdadeira felicidade. Deus Se compraz em tornar feliz a 

juventude, e é por isso que quer que Lhe dêem a guardar o coração, para 

que todas as faculdades por Ele concedidas ao ser possam manter-se em 

condições de saúde e vigor. YI, 5 de janeiro de 1887. MJ 408.

 No futuro haverá mais premente necessidade de homens e 

mulheres de habilitações intelectuais do que houve no passado; pois 

vastos campos se abrem diante de nós, já brancos para a ceifa. Nesses 

campos podeis ser cooperadores de Deus. Se, porém, sois mais amigos 

dos prazeres que amigos de Deus, se estais cheios de leviandade, se 

permitis que passem as áureas oportunidades sem adquirir conhecimento, 

sem colocar sólidas vigas no edifício de vosso caráter, sereis diminuídos e 

invalidados em qualquer ramo de trabalho que empreendais. FEC 192.
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 Lição 20                                                                                  

Tendo Forma de Piedade

Verso Áureo: Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 
Destes afasta-te. II Timóteo 3:5.

1) Como têm se apresentado os lobos tentando devastar 
o rebanho Divino? Mateus 7:15.

2) Existe maneira de identificá-los? O que falta de mais importante 
a esses? Mateus 7:16-18; II Timóteo 3:5.

3) Por que tais elementos conseguem alguma proeza? II Timóteo 4:3-4.

4) Que mal sobreveio à Igreja Apostólica por causa da dissimulação 
e disfarce? Gálatas 2:11-12.

5) Que apóstolo estava envolvido, junto com os demais? Afim de salvar 
a situação, como Paulo enfrentou Pedro? Que outro apóstolo foi levado 
pela dissimulação? Gálatas 2:13-14.

6) A observância, somente dos ritos e ordenanças cerimoniais, podia 
dar força contra o pecado? Colossenses 2:20-23; Filipenses 3:3-9.

7) Ficou a Igreja Apostólica livre dos lobos vestidos de ovelhas? 
Judas 1:4.

8) Que profetizou o apóstolo Pedro a respeito dos perigos na igreja? 
Como esses falsos mestres introduzem suas mentiras? II Pedro 2:1.

9) Será que encontrariam apoio esses comerciantes da palavra de Deus? 
II Pedro 2:2-3.

10) Segundo o apóstolo Paulo, quando esta forma de disfarce 
e engano haveria de se tornar patente? Podemos afirmar que a obra 
de perseguição do papado iniciada no ano de 538 D.C., confirma 
tal profecia? II Tessalonicenses 2:3-12; Apocalipse 13:5.
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O Espírito de Profecia declara:

 Não deveis mergulhar no desânimo. O tímido se tornará forte; o 
desalentado ficará esperançoso. Deus tem terno cuidado por Seu povo. 
Seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não nutro temores pela causa 
de Deus. Ele terá cuidado por Sua causa. Nosso dever é fazer nossa parte, 
ocupar nosso lugar, viver... humildemente junto à cruz, e levar uma vida 
fiel e santa diante dEle. Se fizermos isso, não seremos envergonhados, 
mas confiaremos em Deus com santa ousadia. [...]
 É verdade que o mundo é sombrio. A oposição poderá aumentar. 
Os frívolos e os zombadores poderão se tornar mais ousados e 
endurecidos em sua iniqüidade. Mas apesar de tudo isso, não seremos 
abalados. Não corremos irresolutamente. Não, não. Meu coração está 
firmado, confiante em Deus. Temos um Salvador perfeito. Podemos 
regozijar-nos em Sua magnífica plenitude. Anseio dedicar-me e 
consagrar-me mais a Deus. Este mundo é sombrio demais para mim. Jesus 
disse que iria preparar moradas para nós, para que onde Ele está estejamos 
nós também. Louvemos a Deus por isso. Meu coração salta de alegria por 
esta maravilhosa esperança.
 A religião tem ficado demasiadamente confinada numa caixa de 
ferro. A religião pura e incontaminada nos leva a uma simplicidade 
infantil. Precisamos orar e falar com humildade, tendo o olhar 
exclusivamente voltado para a glória de Deus. Tem havido demasiada 
forma de piedade sem o respectivo poder. O derramamento do Espírito de 
Deus conduzirá ao grato reconhecimento do mesmo; e ao sentirmos e 
percebermos o maravilhoso amor de Deus, não nos calaremos, mas 
ofereceremos sacrifício a Deus com voz de gratidão, e a Ele entoaremos 
melodias com o coração e a voz. Firmemos os pés sobre a Rocha Eterna, e 
então teremos duradouro apoio e consolação. Nosso coração descansará 
em Deus com inabalável confiança.
 Por que tão raramente vamos à Fonte, embora esta seja abundante 
e gratuita? Nossa alma necessita beber com freqüência da Fonte, a fim de 
refrigerar-se e florescer no Senhor. Precisamos obter salvação. Se não 
tivermos a necessária piedade, nossa religião será vã. O formalismo 
não nos será útil. Precisamos contar com a profunda atuação do Espírito 
de Deus. Carta 2a, 1856. MM, 1995, Cuidado de Deus, 347.
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Lição 21                                                                                  

Foge Também Destes

Verso Áureo: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, 
guardai-vos da circuncisão. Filipenses 3:2.

1) Quando surgia enganadores, o que Paulo, o apóstolo, recomendava 
à igreja? Efésios 5:6-7.

2) Como os membros devem enfrentar os enganos das trevas? 
Efésios 5:11.

3) Contra que espécie de pessoas Paulo pedia máxima cautela? 
Filipenses 3:2.

4) O que fazer quando um irmão de fé anda desordenadamente 

entre nós? II Tessalonicenses 3:5-6.

5) Como deve-se portar todo aquele que professa religião? 
II Timóteo 2:19.

6) Quando Paulo advertiu: - com esse tal nem sequer comais, 
de que classe se referia - aos de fora da Igreja ou aos de dentro? 
I Coríntios 5:9-11.

7) Que atitude extrema deve tomar a igreja contra os pecadores 
declarados? I Coríntios 5:12-13.

8) Quem deu esta autoridade de ligar e excluir da Igreja? 
O que significa considerar o tal como um gentio? Mateus 18:15-19. 

9)  Como devemos tratar  aqueles  em que se  comprovou 
serem enganadores? II João 1:7-10.

10) Como a palavra divina declara quanto aqueles que tratam 
bem tais elementos? II João 1:11.
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O Espírito de Profecia declara:

 Adverte-nos o apóstolo Paulo de que "apostatarão alguns da fé, 
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios". I Tim. 
4:1. Isto é o que podemos esperar. Nossas maiores provações serão 
ocasionadas por aqueles que uma vez advogaram a verdade, mas que se 
voltam dela para o mundo, e a pisam a pés com ódio e escárnio.
 Deus tem uma obra para Seus servos fiéis. Os ataques do inimigo 
precisam ser enfrentados com a verdade de Sua Palavra. A mentira precisa 
ser desmascarada, revelado seu verdadeiro caráter, e a luz da lei de Jeová 
precisa resplandecer por entre a escuridão moral do mundo. Cumpre-nos 
apresentar as reivindicações de Sua Palavra. Não seremos considerados 
inocentes se negligenciarmos este solene dever. Ao passo que nos 
levantamos em defesa da verdade, entretanto, não o façamos pela defesa 
do próprio eu, fazendo grande alvoroço por ser chamados a suportar 
injúria e ser falsamente apresentados. Não nos compadeçamos de nós 
mesmos, mas sejamos mui zelosos da lei do Altíssimo.
 Diz o apóstolo: "Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina; 
mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme 
as suas próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, 
voltando às fábulas." II Tim. 4:3 e 4. Vemos por todo lado homens sendo 
facilmente levados cativos pelas enganadoras imaginações dos que fazem 
de nenhum efeito a Palavra de Deus; quando, porém, a verdade lhes é 
apresentada, enchem-se de impaciência e de ira. A exortação do apóstolo 
ao servo de Deus, todavia, é: "Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, 
faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." ... II Tim. 4:5.
 Precisamos acalentar cuidadosamente as palavras de nosso Deus, 
para que não sejamos contaminados pela enganadora operação dos que 
deixaram a fé. Cumpre-nos resistir-lhes ao espírito e influência com a 
mesma arma que nosso Mestre empregou quando assaltado pelo 
príncipe das trevas - "Está escrito". Mat. 4:4.  Devemos aprender a usar 
habilmente a Palavra de Deus. Eis a exortação: "Procura apresentar-te 
a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que 
maneja bem a palavra da verdade." II Tim. 2:15. Importa que haja 
trabalho diligente e fervorosa oração e fé para enfrentar os sinuosos erros 
dos falsos mestres e sedutores; pois "nos últimos dias sobrevirão tempos 
trabalhosos". II Tim. 3:1. RH, 10 de janeiro de 1888. Ev. 624-626.
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Lição 22                                                                                  

Que Aprendem Sempre

Verso Áureo: Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao 
conhecimento da verdade. II Timóteo 3:7.

1) Mesmo depois de haver ensinado tudo à Igreja da Galácia, 
que preocupação sobreveio ao apóstolo Paulo? Gálatas 4:11.

2) Para o que estavam se voltando os crentes Gálatas? 
Gálatas 4:8-10; 5:1-6.

3) Tinha algum falso ensinador por trás de tudo, manobrando 
os incautos? Gálatas 5:7-12. 

4) Que mensagem profética Deus enviou à Israel por intermédio 
de Isaías? Isaías 6:8-10.

5)  Como estava o entendimento dos guias religiosos no tempo de Jesus? 
Mateus 15:14.

6) A Igreja judaica aceitou a mensagem de Cristo? Como estava, ainda, 
o entendimento e a percepção deles? Atos 28:25-29; Romanos 11:7-10.

7) Que vantagem tem alguém em ouvir e não praticar? Romanos 2:13.

8) Em que perigo poderia estar a Igreja em Corinto? II Coríntios 6:1.

9) Qual deve ser o procedimento de toda Igreja para que 
o esforço ministerial não venha a ser em vão? Filipenses 2:4-16.

10) Como é a religião daqueles que aprendem sempre e não colocam 
em prática? Tiago 1:19-26.
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O Espírito de Profecia declara:

 Não devemos pensar que por sermos apenas uma pequenina luz, 
não precisemos ser meticulosos no tocante a brilhar. [...] Se estamos 
prestando serviço a Deus e nosso trabalho está correspondendo à 
capacidade que Deus nos concedeu, isso é tudo que Ele espera de nós. ...
 Sabemos que as lâmpadas que nos proporcionam luz não têm luz 
em si mesmas. Não podem abastecer-se a si próprias. Assim os que foram 
designados pelo que é Santo precisam verter o azeite dourado nos tubos 
de ouro. E o fogo celestial, ao ser aplicado, transforma-os em luzes 
ardentes e brilhantes. Nosso coração só pode refletir luz quando houver 
vital conexão com o Céu. Unicamente isto poderá fazer com que ele arda 
constantemente com santo amor altruísta por Jesus e por todos os que 
constituem a aquisição de Seu sangue. E a menos que sejamos 
constantemente reabastecidos pelo azeite dourado, a chama se 
extinguirá. A não ser que o amor de Deus seja um princípio permanente 
em nosso coração, nossa luz irá apagar-se. ...
 Satanás e seus anjos confederados apontam para os que professam 
ser filhos de Deus, mas que por sua disposição e ações revelam ser 
conforme a semelhança do apóstata, vituperando a Cristo e os anjos 
celestiais. Até quando crucificaremos assim novamente o Filho de Deus, 
de modo que Deus Se envergonhe de chamar-nos Seus filhos e filhas? 
Não é tempo de abandonarmos as coisas pueris? Faremos parte dos que 
aprendem sempre, jamais conseguindo, porém, chegar ao 
conhecimento da verdade?
 É o azeite dourado que os mensageiros celestiais despejam nos 
tubos de ouro, a fim de ser conduzido ao vaso de ouro, que produz uma luz 
contínua, brilhante e resplandecente. É o amor de Deus, continuamente 
transferido para o instrumento humano, que o mantém como brilhante e 
resplandecente luz para Deus. Então ele pode comunicar luz e verdade a 
todos os que se acham em trevas, erros e pecados. O azeite dourado não é 
produzido por qualquer habilidade humana. É o poder invisível dos 
santos mensageiros que estão à espera perante o trono de Deus para 
comunicá-lo a todos os que se acham em trevas, a fim de que difundam a 
luz do Céu. O azeite dourado do amor de Deus flui livremente para o 
coração dos que estão unidos com Ele pela fé. Man. 27, 1897. 
MM, 1980, Este Dia com Deus, 96.
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Lição 23                                                                                  

Sempre 

Resistindo à Verdade

Verso Áureo: Corríeis bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à 
verdade? Gálatas 5:7.

1) Quando pesquisamos a respeito dos que sempre resistem, para 
onde deve volver nossa mente? II Timóteo 3:8.

2) Quando Moisés fez o primeiro prodígio, que fato se deu em seguida? 
Êxodo 7:5-11.

3) Que outro fato importante se deu para ser demonstrado o poder 
de Deus? Êxodo 7:12.

4) Teve algum efeito, tudo aquilo, no coração do rei? Êxodo 7:13.

5) Afim de cumprir-se o propósito de retirar os israelitas do Egito, 
quantas pragas caíram, no total? Como foi a última? Êxodo 12:29-30.

6) Cedeu Faraó diante da última desgraça? Êxodo 12:31-33.

7) Como se tornou o coração do Faraó, depois que o povo saiu? 
Continuou ele, resistindo? Êxodo 14:1-9.

8) Qual foi a reação dos israelitas naquele momento de crise? 
Êxodo 14:11-14.

9) Como foi o procedimento do povo de Israel no decorrer 
de sua história? Salmos 78:10-32; Atos 7:51-53.

10) Que promessa nos é dada, a fim de suportarmos aqueles 
que resistem a verdade? Lucas 21:12-15.
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O Espírito de Profecia declara:

  Estêvão foi o primeiro mártir cristão. ... Os inimigos de Deus e da 
verdade se sentiam instigados pelo ódio e a oposição. Satanás os impelia a 
resistir à verdade. Estêvão teve de enfrentar com argumentos os mais 
astuciosos e ardilosos contendores, esperando confundir e derribar seus 
argumentos. Se Estêvão não tivesse esquadrinhado as Escrituras e se 
fortalecido com as provas da Palavra de Deus, não teria suportado a 
prova; mas ele conhecia o fundamento de sua fé e ficou firme, pronto 
para responder a seus oponentes.
 Estêvão saiu vitorioso. Falou com segurança, sabedoria e poder 
que assombraram e confundiram os inimigos da verdade. Quando se 
viram desconcertados e derrotados a cada tentativa, decidiram destruí-
lo. Estivessem esses professamente honestos e sábios homens realmente 
em busca da verdade, teriam admitido as evidências que não podiam 
contestar. ... Mas não era esse o seu propósito ou caráter. Odiavam a 
Cristo, odiavam a todos os Seus seguidores, e executaram a Estêvão. 
Man. 17, 1885.
 Estêvão, um homem amado por Deus, e alguém que trabalhava 
para conquistar pessoas para Cristo, perdeu a vida porque apresentava um 
triunfante testemunho do Salvador crucificado e ressurreto. O registro 
declara que ele era cheio de fé e poder, e fazia grandes prodígios e 
milagres entre o povo. [...] 
 Na luz que viram no rosto de Estêvão, as autoridades tinham 
evidências de Deus. Mas desprezaram as evidências. Ah, quem dera que 
ouvissem! Quem dera que se arrependessem! Mas não quiseram; e a 
reprovação de Deus saiu dos lábios da fiel testemunha: "Homens de dura 
cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao 
Espírito Santo; assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis." 
Atos 7:51. Manuscrito 11, 1900. MM, 2002, Cristo Triunfante, 306.
 Não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. 
Envia-lhes luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas 
seguras; é pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se 
endurece. Muitas vezes o processo é gradual e quase imperceptível. A luz 
chega até à alma por meio da Palavra de Deus, de Seus servos, ou 
diretamente por Seu Espírito; mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se 
o parcial entorpecimento das percepções espirituais, e a segunda 
revelação da luz é menos claramente discernida. Assim aumenta a treva, 
até que se faz noite na alma. DTN 322.
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Lição 24                                                                                  

Pessoas Corrompidas 

de Mente

Verso Áureo: 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.

1) Como está a mente dos incrédulos? Tito 1:15.

2) Qual tem sido o procedimento daqueles que são corrompidos 
de mente? Judas 1:10.

3) Quantos dos filhos dos homens se corromperam e se extraviaram? 
Salmos 14:3.

4) O que se sucede na vida do velho homem? Efésios 4:20-22.

5) Quando Moisés estava no monte recebendo as últimas tábuas da Lei, 
como se portaram o povo, embaixo? Êxodo 32:7-10.

6) Qual era a preocupação de Paulo quanto ao procedimento mental 
e espiritual da Igreja? II Coríntios 11:1-3.

7) Devido a mente corrompida de alguns, a que estavam sujeitos 
os apóstolos verdadeiros? II Coríntios 11:4-6.

8) Qual a receita, a fim de nossas mentes não serem corrompidas? 
I Coríntios 15:33-34.

9) Que processo deve se dar em nossas mentes? Romanos 12:1-2.

10) Que promessa temos da parte de Deus? Filipenses 4:7.
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O Espírito de Profecia declara:

  Necessitamos entender mais claramente o que está em jogo no 

grande conflito em que nos achamos empenhados. Precisamos 

compreender com mais plenitude o valor das verdades da Palavra de 

Deus, e o perigo de permitir que nosso espírito seja delas desviado pelo 

grande enganador.

 O infinito valor do sacrifício requerido para nossa redenção 

revela que o pecado é um tremendo mal. Pelo pecado, perturba-se todo o 

organismo humano, a mente é pervertida, corrompida a imaginação. 

O pecado tem degradado as faculdades da alma. As tentações exteriores 

encontram eco no coração, e os pés se volvem imperceptivelmente 

para o mal. [...]

 Sua vida é nosso exemplo de obediência e serviço. Somente Deus 

pode renovar o coração. "Deus é o que opera em vós tanto o querer como o 

efetuar, segundo a Sua boa vontade." Filip. 2:13. Mas é-nos ordenado: 

"Operai a vossa salvação com temor e tremor." Filip. 2:12.

 Não se podem endireitar os erros, nem operar reformas na conduta 

mediante alguns fracos e intermitentes esforços. A formação do caráter 

não é obra de um dia, nem de um ano, mas de uma existência. A luta pela 

conquista do eu, pela santidade e o Céu, é uma luta que se prolonga por 

toda a vida. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver 

progresso nem ganho da coroa da vitória.

 A mais vigorosa prova da queda do homem de uma mais elevada 

condição é o quanto lhe custa retroceder. O caminho de volta só pode ser 

conquistado por meio de renhida luta, palmo a palmo, hora a hora. Num 

momento, por uma ação precipitada, desprecavida, podemos lançar-nos 

sob o poder do mal; requer, porém, mais que um momento o quebrar as 

cadeias e atingir a uma vida mais santa. Pode-se formar o desígnio, 

começar a obra; sua realização, porém, requererá fadiga, tempo, 

perseverança, paciência e sacrifício. CBV 451-452.
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Lição 25                                                                                  

Os Réprobos e Condenados 

Quanto à Fé

Verso Áureo: A cujos olhos o réprobo é desprezado; mas honra os que 
temem ao Senhor; aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. 
Salmos 15:4.

1) O que o Pai celestial sempre espera, especialmente de Seu povo? 
Como, no entanto, tem se portado os homens na terra? Sofonias 3:7.

2) Segundo o apóstolo, como muitos têm se tornado quanto a fé? 
II Timóteo 3:8.

3) Por que os ímpios caem cada vez mais em pecado? Salmos 119:139.

4) Como um cidadão do Céu encara o pecado do réprobo e condenado 
quanto a fé? Salmos 15:4.

5) Como é o caminho daquele que abandona a repreensão? 
Provérbios 10:17.

6 )  P o r  q u e  m u i t o s  r e c e b e r ã o  a  o p e r a ç ã o  d o  e r r o ? 
II Tessalonicenses 2:9-12.

7) Como, no entanto, Jesus tratava com a classe considerada, 
mais baixa? Mateus 9:10-11.

8) Que lição do Mestre aos fariseus, ecoa através do tempo? 
Mateus 9:12-13.

9) Existe esperança para o mais torpe transgressor? Isaías 1:18-20; 
Mateus 22:8-10.
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O Espírito de Profecia declara:

 O tempo presente é de grande perigo para o povo de Deus. O 
Senhor está conduzindo um povo, e não um indivíduo aqui e ali. ... 
"Vede, pois, como ouvis" (Luc. 8:18), é uma admoestação de Cristo. 
Devemos ouvir com o objetivo de aprender a verdade, para que andemos 
nela. Mais uma vez: "Vede como ouvis". Examinai, "provai todas as 
coisas", "não deis crédito a qualquer espírito." I João 4:1. ... Esse é o 
conselho de Deus; dar-lhe-emos atenção?
 Uma pessoa pode ouvir e reconhecer toda a verdade, e ainda não 
conhecer nada de piedade pessoal e da verdadeira religião prática. Pode 
explicar a outros o caminho da salvação, e contudo ser um réprobo. ... 
"Por que" perguntou um homem que havia praticado e continuava 
praticando a iniqüidade, "pessoas são convertidas à verdade por minha 
influência?" Respondi: "Cristo está constantemente atraindo pessoas 
a Si, e derramando Sua luz no caminho delas. Aquele que busca a 
verdade, não se lhe permite ler o caráter de quem o ensina. Se ele mesmo 
for sincero, se ele se aproxima de Deus, crendo nEle, confessando seus 
pecados, será aceito."...
 No tempo dos reformadores, alguns tiveram medo da influência 
dos errantes sobre a igreja, e houve uma preocupação especial de estipular 
regras segundo as quais o povo comum não devia ler e interpretar as 
Escrituras por si mesmo. Desse modo chegou a igreja a exercer tirania 
sobre os dissidentes. ...
 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 instruído a examinar as 
Escrituras por si mesmo, a ousar pensar por si, a tomar a Bíblia 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.
 A igreja deve ter sempre em mente que não pode jamais atribuir a 
falíveis mortais a sabedoria infalível do Deus vivo. ... Desejamos que 
todas as pessoas tenham um evangelho puro e sintam a necessidade de 
esquadrinhar por si mesmas as Escrituras, para saber o que diz a voz do 
Eterno, e unir-se ao grande coração do Amor Infinito. Carta 12, 1890. 
MM, 2002, Cristo Triunfante 331.
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Lição 26                                                                                  

A Classe de Malignos 

Não Irá Avante

Verso Áureo: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, 
enganando e sendo enganados. II Timóteo 3:13.

1) Depois de discorrer sobre a lista de corrupção nos últimos dias, como 
Paulo finaliza o assunto? Por que não irão avante? II Timóteo 3:9.

2) Já que não demonstram arrependimento, como estes seguirão 
na vida? II Timóteo 3:13.

3) Depois de ver tanta maldade, o que desejou o salmista? 
Salmos 119:126.

4) O que acontecerá com os perversos e aleivosos? Provérbios 2:22.

5) Como serão eliminados? Malaquias 4:1-3.

6) Quem, especialmente, receberão a mais dura sentença? 
Apocalipse 20:10.

7) Como o profeta viu a Terra depois da sentença final? 
Jeremias 4:23-24.

8) Sobrará alguma pessoa maligna? O que será dos animais, aves, 
e peixes? Jeremias 4:25; 25:32-33; Sofonias 1:2-3.

9) Ficará nosso planeta para sempre devastado e sem habitantes? 
Isaías 65:17-25.

10) Onde será estabelecida a Nova Terra – a Nova Jerusalém? 
Quem habitará ali? Quantos ficarão de fora? Apocalipse 20:1-7; 
21:1-8; I Coríntios 6:9-10.



65

O Espírito de Profecia declara:

 Em seu estado de inocência mantinha o homem feliz comunhão 
com Aquele "em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e 
da ciência". Col. 2:3. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar 
alegria na santidade, e procurou esconder-se da presença de Deus. [...] O 
pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus; esquivar-se-ia ao 
contato dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no Céu, este 
nenhuma alegria lhe proporcionaria. O espírito de abnegado amor que ali 
reina - onde cada coração reflete o Infinito Amor - não encontraria eco em 
sua alma. Seus pensamentos, seus interesses, seus motivos seriam bem 
diferentes dos que animam os imaculados habitantes dali. Seria uma nota 
discordante na melodia celeste. O Céu ser-lhe-ia um lugar de suplícios; 
almejaria ocultar-se dAquele que ali é Luz e centro de todas as alegrias. 
Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o Céu aos ímpios; 
estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. 
A glória de Deus ser-lhes-ia um fogo consumidor. Prefeririam 
a destruição, para serem escondidos da face dAquele que morreu para 
os redimir.
 É-nos impossível, por nós mesmos, escapar ao abismo do pecado 
em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio, e não o podemos 
transformar. "Quem do imundo tirará o puro? Ninguém!" Jó 14:4. "A 
inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de 
Deus, nem, em verdade, o pode ser." Rom. 8:7. [...] É preciso um poder 
que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os 
homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. 
Sua graça, unicamente, é que pode avivar as amortecidas faculdades da 
alma, e atraí-la a Deus, à santidade. Disse o Salvador: "Aquele que não 
nascer de novo"- não receber um novo coração, novos desejos, propósitos 
e motivos, que conduzem a uma nova vida - "não pode ver o reino de 
Deus." João 3:3. A idéia de que basta desenvolver o bem que por natureza 
existe no homem, é um erro fatal. "O homem natural não compreende as 
coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode 
entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." I Cor. 2:14. "Não 
te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo." João 3:7. 
Acerca de Cristo diz a Escritura: "Nele, estava a vida e a vida era a luz dos 
homens" (João 1:4), e "nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos." Atos 4:12. CC 17-19.
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Lição 27                                                                                  

A Porta da Oportunidade 

Continua Aberta

Verso Áureo: Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, 

e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 

II Pedro 3:9.

1) Que admoestação dá-nos o apóstolo Paulo? Hebreus 3:12.

2) Qual a mensagem a cada um durante o tempo que se chama Hoje? 
Hebreus 3:13-15.

3) Existe desculpa para alguns não crerem? Romanos 3:3-4.

4) Somente por quem devemos interceder em oração? I João 5:14-17.

5) Que espécie de pecado não há perdão? Marcos 3:28-29; 
Mateus 12:31-32.

6) O que resta para aqueles que insistem no pecado aberto, depois 
que receberam todo o conhecimento? Hebreus 10:26-31.

7) Por que o Senhor retarda a Sua vinda? II Pedro 3:9.

8) Ao invés de aproveitarem o pouco tempo que resta, como se 
portam os ímpios? II Pedro 3:2-8.

9) Que visão teve João acerca da misericórdia de Deus em prol de 
Seus servos? Apocalipse 7:1-3.

10) Que ocasião é chegada para a casa de Deus? I Pedro 4:17-19.

11) Que advertência é dada quanto mais que o juízo dos ímpios  
há de sobrevir? II Pedro 3:11-13.
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O Espírito de Profecia declara:

 A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será 

tarde demais para se suprirem as necessidades do espírito. PJ 412.

 À medida que as aflições se adensam ao nosso redor, serão vistas 

em nossas fileiras tanto separação como unidade. Alguns que agora 

estão dispostos a pegar nas armas da peleja, em ocasiões de verdadeiro 

perigo tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha, 

pois cairão em tentação. 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 aos 

enganos do inimigo; darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas 

de demônios, e se afastarão da fé. 6 TI 400-401.

 À medida que transcorre o tempo, torna-se mais e mais evidente 

que os juízos divinos estão no mundo. Por meio de incêndios, inundações, 

e terremotos, Deus está advertindo da Sua próxima vinda os habitantes 

deste mundo. Aproxima-se o tempo da grande crise da história 

do mundo, em que cada ato do governo de Deus será observado com 

interesse intenso e apreensão indizível. Os juízos seguir-se-ão em 

sucessão rápida: incêndios, inundações e terremotos, com guerra e 

derramamento de sangue. 

 Oh! se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação! 

Numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve 

prová-los neste tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. 

O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de graça para os que 

não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles 

olhará com amor. Comove-se-Lhe o coração compassivo; Seu braço está 

ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que 

não quiseram entrar. 9 TI 97. [III TSM 333]. 
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