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Lição 01                                                                                         06/10/2018

A Reforma na França
Verso Áureo: Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que 
há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho reputei-o perda 
por Cristo. Filipenses 3:6-7.

�� Como ficou a Alemanha nos anos seguintes aos protestos 
e a formulação da Confissão� Que informações finais temos sobre o 
imperador Carlos V� Romanos �:��-��.  

� O protesto de Espira e a Confissão de Augsburgo, que 
assinalaram a vitória da Reforma na Alemanha, foram seguidos de 
anos de conflitos e trevas. Enfraquecido por divisões entre seus 
mantenedores, atacado por poderosos inimigos, o protestantismo 
parecia destinado a ser totalmente destruído. Milhares selaram seu 
testemunho com o próprio sangue. Irrompeu a guerra civil; a causa 
protestante foi traída por um de seus principais adeptos; os mais 
nobres dos príncipes reformados caíram nas mãos do imperador e 
foram, de cidade em cidade, arrastados como cativos. Mas, no 
momento de seu triunfo aparente, foi o imperador afligido com a 
derrota. Viu a presa arrancada ao seu poder, sendo, por fim, obrigado a 
conceder tolerância às doutrinas cuja destruição fora o anelo de sua 
vida. Pusera em risco o reino, seus tesouros e a própria vida, no intuito 
de esmagar a heresia. Via agora os exércitos assolados pelas batalhas, 
os tesouros exauridos, seus muitos reinos ameaçados de revolta, 
enquanto, por toda parte, a fé que em vão se esforçara por suprimir, 
estava a estender-se. Carlos V estivera a batalhar contra o Poder 
onipotente. Deus dissera: �Haja luz�, mas o imperador havia procurado 
perpetuar as trevas. Falhara o seu propósito; e, prematuramente 
envelhecido e consumido pela longa luta, abdicou o trono e sepultou-
se em um claustro. GC ���.

�� Na mesma época como estava a causa reformista na Suíça� 



06

� Na Suíça, como na Alemanha, houve para a Reforma dias 
tenebrosos. Ao mesmo tempo em que muitos cantões aceitaram a fé 
reformada, outros se apegaram com cega persistência ao credo de 
Roma. Sua perseguição aos que desejavam receber a verdade, deu 
finalmente origem à guerra civil. Zwínglio, e muitos que a ele se haviam 
unido na Reforma, caíram no campo de sangue de Cappel. 
Oecolampadius, vencido por estes terríveis desastres, morreu logo 
depois. Roma estava triunfante, e em muitos lugares parecia prestes a 
recobrar tudo o que perdera. Mas Aquele cujos conselhos são desde a 
eternidade, não abandonara Sua causa nem Seu povo. Sua mão lhes 
traria o livramento. Suscitara, em outros países, obreiros para levar 
avante a Reforma. GC ���-���.

�� Que reformador surgiu na França, antes mesmo de Lutero� 
Que estudo ele introduziu na Universidade de Paris�

Em França, antes que o nome de Lutero fosse ouvido como 
reformador, já o dia começara a raiar. Um dos primeiros a receber a luz 
foi o idoso Lefèvre, homem de extenso saber, professor na 
Universidade de Paris e sincero e zeloso católico. Em suas pesquisas da 
literatura antiga, sua atenção foi dirigida para a Escritura, e introduziu o 
estudo desta entre os seus alunos. GC ���.

�� De que maneira ele tinha sido levado a estudar a Bíblia Sagrada� 
Abandonou seu projeto� Salmos ��:��.

Lefèvre era entusiasta adorador dos santos, e empreendera a 
preparação de uma história dos santos e mártires, como a apresentam 
as lendas da igreja. Era esta uma obra que implicava grande trabalho; 
entretanto, ia ele bem adiantado na obra, quando, julgando que 
poderia obter proveitoso auxílio da Escritura Sagrada, começou o 
estudo desta com esse objetivo. Ali encontrou, na verdade, referência a 
santos, mas não idênticas às que figuravam no calendário romano. Um 
caudal de luz divina irrompeu-lhe no espírito. Com espanto e desgosto 
abandonou a tarefa a que se propusera, e dedicou-se à Palavra de Deus. 
Pôs-se logo a ensinar as preciosas verdades que nela descobrira. GC ���.

�� O que Lefèvre escreveu em ����� Defendia ele a santidade 
de vida�
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 Em ����, antes que Lutero ou Zwínglio houvessem iniciado a 
obra da Reforma, Lefèvre, escreveu: �É Deus que dá, pela fé, a justiça 
que, somente pela graça, justifica para a vida eterna.� - Wylie. Tratando 
dos mistérios da redenção, exclamou: �Oh� que indizível grandeza a 
daquela permuta - é condenado Aquele que não tem pecado, e o que é 
culpado fica livre; o Bem-aventurado suporta a maldição, e o maldito 
recebe a bênção; a Vida morre, e os mortos vivem; a Glória é submersa em 
trevas, e é revestido de glória aquele que nada conhecia além da confusão 
de rosto�� - D�Aubigné.�� �
 E ao mesmo tempo em que ensinava pertencer unicamente a 
Deus a glória da salvação, declarava também que pertence ao homem 
o dever de obediência. �Se és membro da igreja de Cristo�, dizia ele, �és 
membro de Seu corpo; se és de Seu corpo, então estás cheio da 
natureza divina. ... Oh� se tão-somente pudessem os homens chegar à 
compreensão deste privilégio, quão pura, casta e santamente viveriam, 
e quão desprezível considerariam toda a glória deste mundo, quando 
comparada com a glória interior, glória que o olho carnal não pode ver�� 
- D�Aubigné. GC ���-���.

�� Entre seus discípulos, quem é destacado� Era ele um devoto 
católico, à semelhança de seu mestre� Gálatas �:��-��.

Houve entre os discípulos de Lefèvre alguns que avidamente lhe 
ouviam as palavras, e que, muito tempo depois que a voz do mestre 
silenciasse, deveriam continuar a anunciar a verdade. Um destes foi 
Guilherme Farel. Filho de pais piedosos e ensinado a aceitar com fé 
implícita os ensinos da igreja, poderia, com o apóstolo Paulo, ter 
declarado com respeito a si mesmo: �Conforme a mais severa seita da 
nossa religião, vivi fariseu.� Atos ��:�. Como devoto católico, ardia em 
zelo para destruir a todos os que ousassem opor-se à igreja. �Eu rangia 
os dentes qual lobo furioso�, declarou ele mais tarde referindo-se a esse 
período de sua vida, �quando ouvia alguém falar contra o papa.� - Wylie. 
Fora incansável na adoração dos santos, percorrendo em companhia 
de Lefèvre as igrejas de Paris, adorando nos altares, e com dádivas 
adornando os santos relicários. Mas estas observâncias não podiam 
trazer paz à alma. Fortalecia-se nele a convicção do pecado, a qual 
todos os atos de penitência que praticava não conseguiam banir. 
GC ���.

�� Farel aceitou a mensagem da salvação� Sua experiência se 
assemelha à de que apóstolo� Filipenses �:�-��.
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 Como se fora voz do Céu, escutou as palavras do reformador: 
�A salvação é de graça.� �O inocente é condenado, e o criminoso 
absolvido.� �É unicamente a cruz de Cristo que abre as portas do Céu e 
fecha as do inferno.� - Wylie.� � � �

Farel aceitou alegremente a verdade. Por uma conversão 
semelhante à de Paulo, tornou do cativeiro da tradição à liberdade dos 
filhos de Deus. �Em vez de ter o coração assassino de um lobo devorador, 
voltou tranqüilamente, qual cordeiro manso e inofensivo, tendo o 
coração de todo desviado do papa, e entregue a Jesus Cristo.� - D�Aubigné. 
GC ���-���.

�� Quem se uniu a Farel na pregação da verdade� Que perspectivas 
se apresentavam para a Reforma na França�

Enquanto Lefèvre continuava a propagar a luz entre seus 
discípulos, Farel, tão zeloso na causa de Cristo como fora na do papa, 
saiu para anunciar a verdade em público. Um dignitário da igreja, o 
bispo de Meaux, logo depois a ele se uniu. Outros ensinadores, 
notáveis por sua habilidade e saber, uniram-se à proclamação do 
evangelho, conquistando adeptos entre todas as classes, desde os 
lares dos artífices e camponeses até ao palácio real. A irmã de Francisco 
I, o monarca reinante de então, aceitou a fé reformada. O próprio rei e a 
rainha-mãe pareceram por algum tempo considerá-la com 
benevolência, e com grandes esperanças os reformadores 
aguardaram o futuro em que a França seria ganha para o evangelho. 
GC ���.

�� Iriam se concretizar as esperanças� Enquanto houve paz, como 
se deu seu trabalho� Que importante tarefa Lefèvre realizou�

Suas esperanças, porém, não deveriam realizar-se. Provações e 
perseguições estavam reservadas aos discípulos de Cristo. Isto, 
entretanto, foi misericordiosamente velado a seus olhos. Houve um 
tempo de paz, para que pudessem ganhar forças a fim de enfrentar a 
tempestade; e a Reforma fez rápidos progressos. O bispo de Meaux 
trabalhou zelosamente em sua própria diocese para instruir tanto o 
clero como o povo. Removiam-se padres ignorantes e imorais e, tanto 
quanto possível, eram substituídos por homens de saber e piedade. 
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O bispo desejava grandemente que seu povo, por si mesmo, 
tivesse acesso à Palavra de Deus, e isto foi logo cumprido. Lefèvre 
empreendeu a tradução do Novo Testamento; e, ao mesmo tempo em 
que a Bíblia alemã de Lutero saía do prelo em Wittenberg, era 
publicado o Novo Testamento em francês, em Meaux. O bispo não 
poupou esforços ou gastos a fim de disseminá-la em suas paróquias, 
e breve os camponeses de Meaux estavam de posse das 
Santas Escrituras. GC ���.

��� Que mudança se operou na comunidade� Provérbios ��:��-��.

Assim como os viajantes que perecem à sede acolhem com 
alegria uma fonte de água viva, assim receberam aquelas almas a 
mensagem do Céu. Trabalhadores no campo, artífices nas oficinas, 
suavizavam a labuta diária conversando acerca das preciosas verdades 
da Bíblia. À noite, em vez de se dirigirem para as tabernas, 
congregavam-se nas casas uns dos outros para ler a Palavra de Deus, e 
unir-se em oração e louvor. Grande mudança logo se manifestou 
nessas comunidades. Posto que pertencessem à mais humilde classe, 
camponeses indoutos e de rudes trabalhos que eram, viu-se em sua 
vida o poder reformador e enobrecedor da graça divina. Humildes, 
amorosos e santos, mantiveram-se como testemunhas do que o 
evangelho efetuará pelos que o recebem com sinceridade. GC ���.

��� Diante da ameaça de morte, que caminho o bispo de Meaux 
escolheu� Como ficou o rebanho com a queda do líder� 
Hebreus ��:��-��. 

A luz acendida em Meaux derramou seus raios ao longe. 
Aumentava todos os dias o número de conversos. O rancor da 
hierarquia foi por algum tempo contido pelo rei, que desprezava o 
acanhado fanatismo dos monges; mas os chefes papais prevaleceram 
finalmente. Ateou-se então a fogueira. O bispo de Meaux, forçado a 
escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil; 
mas, apesar da queda do chefe, o rebanho permaneceu firme. Muitos 
testificaram da verdade entre as chamas. Por sua coragem e fidelidade 
na tortura, esses humildes cristãos falaram a milhares que, em dias de 
paz, nunca tinham ouvido seu testemunho. GC ���.
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Lição 02                                                                                         13/10/2018

Luís de Berquin - Nobre Reformador

Verso Áureo: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25.

�� Nas altas classes da França, haviam aqueles que demonstravam 
fidelidade� Que reformador de origem nobre se destacou� 
Semelhante a tantos outros, como ele veio a defender a causa 
do evangelho�

Não foram somente os humildes e os pobres que, entre 
sofrimento e escárnio, ousaram dar testemunho de Cristo. Nos salões 
senhoriais do castelo e do palácio, houve almas régias por quem a 
verdade era mais apreciada do que a riqueza, posição social ou mesmo 
a vida. As armaduras reais ocultavam espírito mais sobranceiro e 
resoluto do que o faziam as vestes e a mitra do bispo. Luís de Berquin 
era de nascimento nobre, pessoa corajosa e cortês, dedicado ao 
estudo, polido nas maneiras, e de moral irrepreensível. �Ele era�, diz 
certo escritor, �fiel seguidor das ordenanças papais, e grande ouvinte 
de missas e sermões, ... e, a coroar todas as demais virtudes, tinha pelo 
luteranismo aversão especial.� Mas, semelhante a tantos outros, guiado 
providencialmente à Escritura, maravilhou-se de encontrar ali, �não as 
doutrinas de Roma mas as de Lutero. - Wylie. Desde então se entregou 
com devotamento completo à causa do evangelho. GC ���-���.

�� Se referindo a Berquin, o que exclamavam os romanistas� 
Como agia o monarca francês� Quantas vezes o reformador 
foi posto em liberdade�
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 �Como o mais douto dos nobres da França�, seu gênio e 
eloqüência, sua coragem indomável e heróico zelo, assim como sua 
influência na corte - pois era favorito do rei - faziam com que fosse 
considerado por muitos como destinado a ser o reformador de seu país. 
Disse Beza: �Berquin teria sido um segundo Lutero, caso houvesse 
encontrado em Francisco I um segundo eleitor.� �É pior do que Lutero�, 
exclamavam os romanistas. Mais temido era ele, na verdade, pelos 
romanistas da França. Arrojaram-no à prisão como herege, mas foi 
posto em liberdade pelo rei. Durante anos manteve a luta. Francisco 
claudicando entre Roma e a Reforma, alternadamente tolerava e 
restringia o zelo feroz dos monges. Berquin foi três vezes preso pelas 
autoridades papais, apenas para ser liberto pelo monarca que, 
admirando-lhe o gênio e nobreza de caráter, recusou sacrificá-lo à 
maldade do clero. GC ���.

�� Que conselho ele recebeu de Erasmo de Roterdã� Apesar de toda a 
erudição que havia em Erasmo, o que lhe faltava�

Foi Berquin repetidas vezes avisado do perigo que o ameaçava 
na França, e com ele instou-se para que seguisse os passos dos que 
haviam encontrado segurança no exílio voluntário. O tímido Erasmo, 
subserviente às circunstâncias de seu tempo, e a quem, com todo o 
esplendor de sua erudição, faltava aquela grandeza moral que mantém a 
vida e a honra a serviço da verdade, escreveu a Berquin: �Pede para seres 
enviado como embaixador a algum país estrangeiro; vai viajar na 
Alemanha. Conheces Beda e outros como ele; é um monstro de mil 
cabeças, lançando veneno por todos os lados. Teus inimigos se contam 
por legiões. Fosse a tua causa melhor do que a de Jesus Cristo, e não te 
deixariam ir antes de te haverem miseravelmente destruído. Não 
confies muito na proteção do rei. Seja como for, não me comprometas 
com a faculdade de teologia.� - Wylie. GC ���.

� �  � � � � �
�� Como Luís de Berquin preferiu agir�
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 Mas, intensificando-se os perigos, o zelo de Berquin apenas se 
tornou mais forte. Assim, longe de adotar o expediente egoísta sugerido 
por Erasmo, decidiu-se a medidas ainda mais ousadas. Não somente 
permaneceria na defesa da verdade, mas atacaria o erro. A acusação de 
heresia que os romanistas estavam procurando firmar contra ele, 
volvê-la-ia contra eles próprios. Os mais ativos e cruéis de seus 
oponentes eram os ilustrados doutores e monges do departamento 
teológico da grande Universidade de Paris, uma das mais elevadas 
autoridades eclesiásticas tanto da cidade como da nação. Dos escritos 
desses doutores Berquin tirou doze proposições que publicamente 
declarou �em oposição à Bíblia e heréticas�, e apelou para o rei no 
sentido de agir como juiz na controvérsia.� � � � � � � � �

Não repugnando ao monarca pôr em contraste a força e 
agudeza dos campeões rivais, e contente com a oportunidade de 
humilhar o orgulho dos altivos monges, mandou aos romanistas que 
defendessem sua causa pela Escritura Sagrada. Esta arma, bem o 
sabiam, pouco lhes adiantaria; a prisão, a tortura e a fogueira eram as 
armas que melhor sabiam manejar. Agora a situação estava invertida, e 
viam-se prestes a cair no fosso em que haviam esperado submergir 
Berquin. Perplexos, procuravam em torno um meio de escape. 
GC ���-���.

�� De que ocasião os monges se aproveitaram� 

�Exatamente por este tempo uma imagem da Virgem apareceu 
mutilada na esquina de uma das ruas.� Houve grande agitação na 
cidade. Multidões de pessoas se ajuntaram no local, com expressões 
de lamento e indignação. O rei também ficou profundamente abalado. 
Ali estava uma circunstância de que os monges se poderiam valer, 
e apressaram-se em aproveitar-se dela. �São estes os frutos 
das doutrinas de Berquin�, exclamavam. �Tudo está a ponto 
de ser subvertido - religião, leis, o próprio trono - por esta 
conspiração luterana.� - Wylie. GC ���.

�� Aproveitando a ausência do rei, que trama fizeram contra 
o reformador� 
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 De novo foi preso Berquin. O rei saiu de Paris, e os monges 
ficaram assim livres para agir à vontade. O reformador foi julgado e 
condenado à morte; e receosos de que Francisco mesmo então se 
interpusesse para salvá-lo, a sentença foi executada no próprio dia em 
que fora pronunciada. GC ���.

�� Como estava a multidão presente� Como se portou o mártir�

Ao meio-dia Berquin foi conduzido ao lugar fatal. Imensa 
multidão se reunira para testemunhar o acontecimento, e ali estavam 
muitos que viram com espanto e temor, que a vítima fora escolhida 
dentre as melhores, mais valorosas e nobres famílias da França. 
Espanto, ira, escárnio e ódio figadal entenebreciam o rosto daquela 
multidão agitada; mas sobre um único semblante nenhuma sombra 
pairava. Os pensamentos do mártir estavam longe daquela cena de 
tumulto; estava cônscio apenas da presença de seu Senhor. � � � � � � �

O hediondo carro enlameado em que ia, o rosto carregado de 
seus perseguidores, a morte terrível para a qual caminhava, não os 
tomava ele em consideração; estava a seu lado Aquele que vive e foi 
morto, e vivo estará para sempre, e tem as chaves da morte e do 
inferno. O semblante de Berquin estava radiante com a luz e paz do 
Céu. Vestira trajes festivos, usando �uma capa de veludo, um gibão de 
cetim e damasco, e meias douradas�. - História da Reforma no Tempo de 
Calvino, D�Aubigné. Ele estava para testificar de sua fé na presença do 
Rei dos reis, e do Universo, que assistia à cena; e nenhum sinal de 
lamento lhe devia empanar a alegria.�

Enquanto o cortejo se movia vagarosamente através das ruas 
regurgitantes de gente, este notava com admiração a imperturbável 
paz, o alegre triunfo que trazia no olhar e porte. �Ele está�, diziam, 
�como alguém que se senta num templo e medita sobre coisas santas.� 
- Wylie. GC ���.

�� Permitiram Berquin falar algumas palavras ao povo�

Junto à fogueira, Berquin esforçou-se por dirigir algumas 
palavras ao povo; mas os monges, temendo o resultado, começaram a 
gritar, e os soldados a chocar as armas, e o rumor abafou a voz do mártir. 
Assim, em ����, a mais alta autoridade literária e eclesiástica da culta 
Paris, �deu à populaça de ���� o indigno exemplo de sufocar na forca as 
palavras sagradas do moribundo�. - Wylie. GC ���.
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�� Como ele foi executado� Seu martírio foi em vão� João ��:��.

Berquin foi estrangulado, e seu corpo consumido nas chamas. 
As notícias de sua morte causaram tristeza aos amigos da Reforma 
por toda a França. Mas seu exemplo não foi em vão. �Estamos 
também prontos�, disseram as testemunhas da verdade, �para 
enfrentar com ânimo a morte, pondo nossos olhos na vida por vir.� 
- História da Reforma no Tempo de Calvino, D�Aubigné. GC ���-���.

��� No que a perseguição resultou� Para o que Deus preparava 
Guilherme Farel�

Durante a perseguição em Meaux, os ensinadores da fé 
reformada foram proibidos de pregar, e partiram para outros campos. 
Lefèvre, depois de algum tempo, tomou rumo da Alemanha. Farel 
voltou para sua cidade natal, na França oriental, a fim de disseminar a 
luz no lugar de sua infância. Já se haviam recebido notícias do que se 
passava em Meaux, e a verdade, por ele ensinada com destemido zelo, 
atraía ouvintes. Levantaram-se logo as autoridades para fazê-lo 
silenciar, sendo ele banido da cidade. Posto que não mais pudesse 
trabalhar publicamente, atravessou as planícies e aldeias, ensinando 
nas casas particulares, nos prados isolados, encontrando abrigo nas 
florestas e entre as cavernas rochosas que haviam sido sua guarida nos 
tempos de rapaz. Deus o estava preparando para maiores provas. �Não 
têm faltado as cruzes, perseguições e armadilhas de Satanás, de que eu 
estava prevenido�, disse ele; �são mesmo muito mais atrozes do que 
poderia suportar por mim mesmo; mas Deus é meu Pai; Ele me proveu 
e sempre há de prover-me da força que peço.� - D�Aubigné.� �

Como nos dias dos apóstolos, a perseguição contribuíra 
�para maior proveito do evangelho�. Filip. �:��. Expulsos de Paris e 
Meaux, �os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando 
a Palavra�. Atos �:�. E assim a luz teve acesso a muitas das afastadas 
províncias da França. GC ���.
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Lição 03                                                                                         20/10/2018

João Calvino – Jovem Reformador
Verso Áureo: Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste 
esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra 
me vivificou. Salmos 119:49-50.

�� Que jovem Deus preparou para ser Seu obreiro� Como ele entrou 
em contato com o ensino protestante� O que ele respondeu 
ao seu primo� Romanos �:��; Tito �:�-�.

Deus estava ainda a preparar obreiros para ampliar a Sua causa. 
Em uma das escolas de Paris havia um jovem refletido, quieto, e que 
dava mostras de espírito robusto e penetrante, e não menos notável 
pela correção de vida do que pelo ardor intelectual e devoção religiosa. 
Seu gênio e aplicação logo o fizeram o orgulho do colégio, e tinha-se 
como certo que João Calvino seria um dos mais hábeis e honrados 
defensores da igreja. Mas um raio de luz divina penetrou até ao próprio 
interior das paredes do escolasticismo e superstição em que se achava 
Calvino encerrado. Estremeceu ao ouvir das novas doutrinas, nada 
duvidando de que os hereges merecessem o fogo a que eram 
entregues. Contudo, sem disso se dar conta, foi posto face a face com a 
heresia, e obrigado a submeter à prova o poder da teologia romana no 
combate ao ensino protestante.� � � � � � � �

Estava em Paris um primo de Calvino, que se havia unido aos 
reformadores. Os dois parentes muitas vezes se encontravam, e juntos 
discutiam as questões que estavam perturbando a cristandade. �Não 
há senão duas espécies de religiões no mundo�, dizia o protestante 
Olivetan. �Uma é a espécie de religiões que os homens inventaram, e em 
todas as quais o homem se salva por cerimônias e boas obras; a outra é a 
religião que está revelada na Escritura Sagrada e ensina o homem a 
esperar pela salvação unicamente da livre graça de Deus.� � � � � � �

�Não quero nenhuma das tuas novas doutrinas�, exclamou 
Calvino; �achas que tenho vivido em erro todos os meus dias�� - Wylie. 
GC ���-���.



16

�� Porém, perdurou sobre ele as palavras que lhe foram 
ministradas� Que fato também lhe impressionou bastante, 
levando-o a estudar as Escrituras� O que encontrou em seu estudo� 
Salmos ���:���.

No espírito, porém, haviam-se-lhe despertado pensamentos 
de que se não podia livrar de todo. Sozinho em seu quarto, ponderava 
as palavras do primo. Não o deixara a convicção do pecado; via-se sem 
intercessor, na presença de um santo e justo Juiz. A mediação dos 
santos, as boas obras, as cerimônias da Igreja, tudo era impotente para 
expiar o pecado. Nada via diante de si, além do negror do desespero 
eterno. Em vão os doutores da igreja se esforçavam por aliviar-lhe a 
infelicidade. Em vão recorria à confissão e penitência; estas não 
podiam reconciliar a alma com Deus.�

Enquanto ainda se empenhava nessas lutas infrutíferas, Calvino, 
visitando casualmente uma das praças públicas, testemunhou ali a 
queima de um herege. Ficou deveras maravilhado ante a expressão de 
paz que se esboçava no semblante do mártir. Entre as torturas daquela 
morte cruel, e sob a mais terrível condenação da igreja, manifestou uma 
fé e coragem que o jovem estudante dolorosamente contrastou com o 
seu próprio desespero e escuridão, embora vivesse em estrita obediência 
à igreja. Na Bíblia, sabia ele, fundamentavam os hereges a sua fé. 
Resolveu estudá-la e descobrir, se o pudesse, o segredo da alegria deles.� � � � � � � �

Na Bíblia achou a Cristo. �Ó Pai�, exclamou ele, �Seu sacrifício 
apaziguou Tua ira; Seu sangue lavou minhas impurezas; Sua cruz 
arrostou minha maldição; Sua morte fez expiação por mim. 
Imaginamos para nós muitas tolices inúteis, mas Tu colocaste 
Tua Palavra diante de mim como uma tocha, e tocaste-me o coração, a 
fim de que eu abominasse todos os outros méritos, com exceção 
dos de Jesus.� - Martyn. GC ���-���.

�� Que educação Calvino recebera� Que propósito ele hesitou 
em seguir� Por fim, o que ele declarou� Salmos ���:��-��.
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 Calvino tinha sido educado para o sacerdócio. Quando contava 
apenas doze anos de idade, foi designado para o cargo de capelão de 
pequena igreja, sendo-lhe pelo bispo tonsurada a cabeça, de acordo 
com o cânon da igreja. Não recebeu consagração, nem cumpria 
os deveres de sacerdote, mas tornou-se membro do clero, mantendo o 
título de seu ofício e recebendo um estipêndio em consideração 
ao mesmo.� � � � � � � � � � �

Ora, compreendendo que jamais poderia tornar-se padre, 
volveu por algum tempo ao estudo das leis, mas abandonou 
finalmente este propósito e resolveu dedicar a vida ao evangelho. 
Hesitou, porém, em se fazer pregador público. Era naturalmente 
tímido, é pesava-lhe a intuição das graves responsabilidades daquele 
cargo, desejando ainda dedicar-se ao estudo. Os ardorosos rogos de 
seus amigos, entretanto, alcançaram finalmente o seu consentimento. 
�É maravilhoso�, disse ele, �que pessoa de tão humilde origem fosse 
exaltada a tão grande dignidade.� - Wylie. GC ���.

�� De que pessoa Calvino recebeu proteção� Alguns meses mais 
tarde, para onde voltou� Que missão ele visou cumprir�  

Calmamente deu Calvino início à sua obra, e suas palavras foram 
como o orvalho que caía para refrigerar a terra. Deixara Paris, e então se 
encontrava numa cidade provinciana sob a proteção da princesa 
Margarida, que, amando o evangelho, estendia seu amparo aos 
discípulos do mesmo. Calvino era ainda jovem, de porte gentil e 
despretensioso. Começou o trabalho nos lares do povo. Rodeado dos 
membros da família, lia a Escritura e desvendava as verdades da 
salvação. Os que ouviam a mensagem, levavam as boas novas a outros, 
e logo o ensinador passou para além da cidade, às vilas e aldeias 
adjacentes. Encontrava ingresso tanto no castelo como na cabana e ia 
avante, lançando o fundamento de igrejas que deveriam dar corajoso 
testemunho da verdade.� � � � � � � � �

Decorridos alguns meses, achou-se de novo em Paris. 
Havia desusada agitação nas rodas dos homens ilustrados e eruditos. 
O estudo das línguas antigas conduzira os homens à Bíblia, e muitos, 
cujo coração não fora tocado pelas suas verdades, discutiam-nas 
avidamente, dando mesmo combate aos campeões do catolicismo.
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Calvino, se bem que fosse hábil lutador nos campos da 
controvérsia religiosa, tinha a cumprir uma missão mais elevada do que a 
daqueles teólogos ruidosos. O espírito dos homens estava agitado, e esse 
era o tempo para lhes desvendar a verdade. Enquanto os salões da 
Universidade ecoavam do rumor das discussões teológicas, Calvino 
prosseguia de casa em casa, abrindo a Escritura ao povo, falando-lhes 
de Cristo, o Crucificado. GC ���-���.

�� Como se deu essa nova oportunidade de apresentar o evangelho� 
Que resultados foram colhidos� Paris agiu igual à que cidade 
da antiguidade� Mateus ��:��-��.

Na providência de Deus, Paris deveria receber outro convite 
para aceitar o evangelho. Rejeitara o apelo de Lefèvre e Farel, mas de 
novo a mensagem deveria ser ouvida por todas as classes naquela 
grande capital. O rei, influenciado por considerações políticas, não 
tinha ainda tomado completamente sua atitude ao lado de Roma 
contra a Reforma. Margarida ainda se apegava à esperança de que o 
protestantismo triunfasse na França. Resolveu que a fé reformada 
fosse pregada em Paris. Durante a ausência do rei, ordenou a um 
ministro protestante que pregasse nas igrejas da cidade. Sendo isto 
proibido pelos dignitários papais, a princesa abriu as portas do palácio. 
Um de seus compartimentos foi improvisado em capela e anunciou-se 
que diariamente, em hora determinada, seria pregado um sermão, 
sendo o povo de todas as classes e condições convidado a comparecer. 
Multidões congregavam-se para assistir ao culto.� � � � � � � � � �

Não somente a capela, mas as antecâmaras e vestíbulos 
regurgitavam. Milhares se reuniam todos os dias - nobres, estadistas, 
advogados, negociantes e artífices. O rei, em vez de proibir essas 
assembléias, ordenou que duas das igrejas de Paris fossem abertas. 
Nunca dantes fora a cidade tão comovida pela Palavra de Deus. O 
espírito de vida, proveniente do Céu, parecia estar bafejando o povo. 
Temperança, pureza, ordem e trabalho estavam a tomar o lugar da 
embriaguez, libertinagem, contenda e ociosidade.�� � � � � � � � � � �
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A hierarquia, porém, não estava ociosa. O rei ainda se recusava a 
intervir no sentido de sustar a pregação, e aquela se volveu para a 
populaça. Não se poupavam meios para excitar os temores, 
preconceitos e fanatismo das multidões ignorantes e supersticiosas. 
Entregando-se cegamente a seus falsos ensinadores, Paris, como 
Jerusalém na antiguidade, não conheceu o tempo de sua visitação, 
nem as coisas que pertenciam à sua paz. Durante dois anos a Palavra de 
Deus foi pregada na capital; mas, ao mesmo tempo em que havia 
muitos que aceitavam o evangelho, a maioria das pessoas o rejeitavam. 
Francisco dera mostra de tolerância, meramente para servir a seus 
próprios propósitos, e os romanistas conseguiram readquirir a 
ascendência. De novo se fecharam as igrejas e ateou-se a fogueira. 
GC ���-���.

�� Como o jovem reformador teve que sair de Paris� Após um período 
de estudo, em que trabalho se empenhou�

Calvino ainda estava em Paris, preparando-se pelo estudo, 
meditação e oração, para os seus futuros labores, e continuando a 
disseminar a luz. Finalmente, porém, firmou-se contra ele a suspeita. As 
autoridades resolveram levá-lo às chamas. Considerando-se seguro 
em sua reclusão, não tinha idéia do perigo, quando amigos vieram 
precipitadamente a seu quarto com as notícias de que oficiais estavam 
a caminho para prendê-lo. Naquele instante ouviu-se uma forte 
pancada na porta exterior. Não havia um momento a perder. Alguns 
amigos detiveram os oficiais à porta, enquanto outros ajudavam o 
reformador a descer por uma janela; e rapidamente saiu para os 
extremos da cidade. Encontrando abrigo na cabana de um trabalhador 
amigo da Reforma, disfarçou-se nos trajes de seu hospedeiro e, 
levando ao ombro uma enxada, partiu em sua jornada. Viajando para o 
sul, encontrou novamente refúgio nos domínios de Margarida. 
- História da Reforma no Tempo de Calvino. - Ver D�Aubigné.� � � � � � � � �
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Ali, por alguns meses, permaneceu em segurança sob a 
proteção de poderosos amigos, e como dantes, empenhado no 
estudo. Mas seu coração estava determinado a fazer a evangelização 
da França, e ele não poderia ficar por muito tempo inativo. Logo que a 
tempestade amainou um pouco, procurou um novo campo de 
trabalho em Poitiers, onde havia uma universidade, e onde já as novas 
opiniões alcançavam aceitação. Pessoas de todas as classes ouviam 
alegremente o evangelho. Não havia pregação pública, mas na casa do 
magistrado principal, em seus próprios cômodos, e algumas vezes 
num jardim público, Calvino desvendava as palavras de vida eterna 
aos que as desejavam ouvir. Depois de algum tempo, aumentando o 
número dos ouvintes, foi considerado mais seguro reunirem-se fora da 
cidade. Uma caverna ao lado de uma garganta profunda e estreita, 
onde árvores e pedras salientes tornavam a reclusão ainda mais 
completa, fora escolhida como o local para as reuniões. Pequenos 
grupos, que deixavam a cidade por estradas diferentes, dirigiam-se 
para ali. Neste ponto isolado, a Escritura era lida e explicada. Ali, pela 
primeira vez, foi pelos protestantes da França celebrada a Ceia do 
Senhor. Dessa pequena igreja foram enviados vários fiéis evangelistas. 
GC ���-���.

�� Após voltar a Paris, o que finalmente decidiu� Logo após sua 
partida, o que irrompeu no país�

Mais uma vez Calvino voltou a Paris. Mesmo então não podia 
abandonar a esperança de que a França, como nação, aceitasse a 
Reforma. Encontrou, porém, fechadas para o trabalho quase todas as 
portas. Ensinar o evangelho era tomar o caminho direto para a 
fogueira, e finalmente resolveu partir para a Alemanha. Apenas 
deixara a França, quando irrompeu sobre os protestantes uma 
tempestade que certamente o teria envolvido na ruína geral, caso 
houvesse ele permanecido. GC ���.

�� Que medida imprudente os reformadores franceses tomaram� 
Qual foi a reação do rei� 

Os reformadores franceses, ansiosos por ver seu país 
acompanhar a Alemanha e a Suíça, decidiram-se a desferir contra a 
superstição de Roma um golpe audaz, que despertaria a nação inteira. 
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De conformidade com isto, em uma noite foram afixados, por 
toda a França, cartazes que atacavam a missa. Em vez de promover a 
Reforma, este movimento zeloso, mas mal-interpretado, acarretou ruína, 
não somente para seus propagadores, mas também para os amigos da fé 
reformada na França inteira. Deu aos romanistas o que havia muito 
desejavam - um pretexto para pedirem a destruição completa dos hereges 
como agitadores perigosos à estabilidade do trono e da paz da nação.� � � � � � � � � � � �

Por alguma mão secreta - se a de um amigo imprudente, ou a de 
um ardiloso adversário, nunca se soube - um dos cartazes foi colocado à 
porta do quarto particular do rei. O monarca encheu-se de horror. 
Naquele papel eram atacadas sem reservas superstições que haviam 
recebido a veneração dos séculos. E a audácia, sem precedentes, de 
introduzir à presença real estas afirmações claras e surpreendentes, 
suscitou a ira do rei. Em espanto ficou ele por um pouco de tempo a 
tremer e com a voz embargada. Então sua raiva encontrou expressão 
nestas terríveis palavras: �Sejam sem distinção agarrados todos os que 
são suspeitos de luteranismo. Exterminá-los-ei a todos.� Estava lançada 
a sorte. O rei se decidira a pôr-se completamente do lado de Roma. 
GC ���-���.

�� Em seguida, como se deu as cruéis cenas� Qual era o púlpito destes 
mártires, e o que ficou evidente para a cidade inteira� 

De pronto foram tomadas medidas para a prisão de todos os 
luteranos em Paris. Um pobre artífice, adepto da fé reformada, que se 
havia acostumado a convocar os crentes para as suas assembléias 
secretas, foi agarrado e, sob a ameaça de morte instantânea na 
fogueira, ordenou-se-lhe conduzir o emissário papal à casa de todos os 
protestantes na cidade. Ele estremeceu de horror ante a vil proposta, 
mas finalmente o medo das chamas prevaleceu, e concordou em se 
fazer traidor dos irmãos. Precedido da hóstia, e rodeado de um séquito 
de padres, incensadores, monges e soldados, Morin, agente policial do 
rei, com o traidor, vagarosa e silenciosamente passaram pelas ruas da 
cidade. Aquela demonstração era ostensivamente em honra ao 
�santo sacramento�, um ato de expiação pelo insulto feito pelos 
protestantes à missa. Mas, por sob aquele espetáculo escondia-se um 
propósito mortal. 
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Chegado defronte da casa de um luterano, o traidor fazia um 
sinal, mas nenhuma palavra era proferida. O cortejo fazia alto, 
entravam na casa, a família era arrastada e acorrentada, e o terrível 
séquito prosseguia em procura de novas vítimas. �Não poupavam 
casa, grande ou pequena, nem mesmo os colégios da Universidade de 
Paris. ... Morin fez abalar toda a cidade. ... Era o reinado do terror.� 
- História da Reforma no Tempo de Calvino, de D�Aubigné.� � � � � � � � �

As vítimas foram mortas com tortura cruel, sendo ordenado 
especialmente que o fogo fosse abaixado, a fim de prolongar-lhes a 
agonia. Morreram, porém, como vencedores. Sua constância foi 
inabalável, imperturbada sua paz. Os perseguidores, impotentes para 
abalar-lhes a inflexível firmeza, sentiram-se derrotados. �Os cadafalsos 
foram distribuídos por todos os bairros de Paris, e as fogueiras arderam 
durante dias sucessivos, no intuito de, espalhando as execuções, 
espalhar o terror da heresia. A vantagem, entretanto, ficou afinal com o 
evangelho. Toda Paris habilitou-se a ver que espécie de homens as 
novas opiniões produziram. Não havia púlpito como a fogueira do 
mártir. A serena alegria que iluminava o rosto daqueles homens, ao se 
encaminharem ... para o lugar da execução; seu heroísmo, estando eles 
entre as chamas atrozes; seu meigo perdão às injúrias, em não poucos 
casos transformavam a cólera em piedade e o ódio em amor, 
pleiteando com irresistível eloqüência em prol do evangelho.� - Wylie. 
GC ���-���.

��� Como foram plantados os males que seriam colhidos quase 
��� anos mais tarde, na Revolução Francesa� Gálatas �:�.

Os padres, dispostos a conservar em seu auge a fúria popular, 
faziam circular as mais terríveis acusações contra os protestantes. Eram 
acusados de conspirar para o massacre dos católicos, subverter o 
governo e assassinar o rei. Nem uma sombra sequer de provas podiam 
aduzir em apoio das alegações. No entanto, aquelas profecias de males 
deveriam ter cumprimento; sob circunstâncias, porém, muito diversas 
e por causas de caráter oposto. As crueldades que foram pelos 
católicos infligidas aos inocentes protestantes, acumularam um peso 
de retribuições e, séculos depois, ocasionaram a mesma sorte que eles 
haviam predito estar iminente sobre o rei, seu governo e seus súditos; 
mas produziram-na os incrédulos e os próprios romanistas. Não foi o 
estabelecimento do protestantismo, mas sim a sua supressão que, 
trezentos anos mais tarde, deveria trazer sobre a França essas horrendas 
calamidades. GC ���-���.
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��� Subitamente, como ficaram os cargos de confiança e honra�

Suspeita, desconfiança e terror invadiam agora todas as classes 
da sociedade. Entre o alarma geral, viu-se quão profundamente o 
ensino luterano se havia apoderado do espírito dos homens que mais 
se distinguiam pela educação, influência e excelência de caráter. 
Cargos de confiança e honra foram subitamente encontrados vagos. 
Artífices, impressores, estudantes, professores das universidades, 
autores e mesmo cortesãos, desapareceram. Centenas fugiram de 
Paris, constituindo-se voluntariamente exilados de sua terra natal, 
dando assim em muitos casos a primeira demonstração de que 
favoreciam a fé reformada. Os romanistas olharam em redor de si com 
espanto, ao pensar nos hereges que, sem o suspeitarem, haviam sido 
tolerados entre eles. Sua raiva foi descarregada nas multidões de 
vítimas mais humildes que estavam a seu alcance. As prisões ficaram 
repletas, e o próprio ar parecia obscurecido com o fumo de fogueiras a 
arder, acesas para os que professavam o evangelho. GC ���.

��� Que lição aprendemos do mau exemplo de Francisco I�

Francisco I tinha-se gloriado de ser o dirigente no grande 
movimento em prol do renascimento do saber que assinalou o início do 
século XVI. Deleitara-se em reunir em sua corte homens de letras de 
todos os países. A seu amor ao saber e a seu desprezo pela ignorância e 
superstição dos monges deveu-se, em parte ao menos, o grau de 
tolerância que fora concedido à Reforma. Mas, inspirado pelo zelo 
de suprimir a heresia, este patrono do saber promulgou um 
edito declarando abolida a imprensa em toda a França� Francisco I 
apresenta um exemplo entre muitos registrados, os quais mostram que 
a cultura intelectual não é salvaguarda contra a intolerância e 
perseguição religiosas. GC ���.
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Lição 04                                                                                         27/10/2018

O Contraste entre as 
Sementes da Verdade e as do Engano
Verso Áureo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, 
diz o SENHOR dos Exércitos. Zacarias 4:6.

�� Que dia foi  marcado para ser operada a destruição 
do protestantismo através de uma terrível cerimônia�

A França, mediante cerimônia solene e pública, deveria 
entregar-se completamente à destruição do protestantismo. Os 
padres exigiram que a afronta feita aos altos Céus, com a condenação 
da missa, fosse expiada com sangue, e que o rei, em favor de seu povo, 
desse publicamente sua sanção à medonha obra.� �

O dia �� de janeiro de ���� foi marcado para a terrível 
cerimônia. Haviam sido suscitados os supersticiosos temores e ódio 
fanático da nação inteira. Paris estava repleta de multidões que, de 
todos os territórios circunjacentes enchiam suas ruas. Deveria iniciar-
se o dia por meio de uma vasta e imponente procissão. �Das casas ao 
longo do itinerário pendiam panos de luto, e erguiam-se altares a 
intervalos.� Diante de cada porta havia uma tocha acesa em honra ao 
�santo sacramento�. Antes de raiar o dia formou-se a procissão, no 
palácio do rei. �Primeiramente vinham as bandeiras e cruzes das várias 
paróquias; a seguir apareciam os cidadãos, caminhando dois a dois, e 
levando tochas.� Vinham então as quatro ordens de frades cada qual 
em seus trajes pecualiares. Seguia vasta coleção de famosas relíquias. 
Após, cavalgavam senhorilmente eclesiásticos em suas vestes 
de púrpura e escarlate, e com adornos de jóias - uma exibição 
magnífica e resplandecente. GC ���-���.

�� De que maneira o rei se apresentou e por quê� Como a assembléia 
reagiu ao discurso do rei�



25

 �A hóstia era levada pelo bispo de Paris, sob magnificente pálio, 
... carregado por quatro príncipes de sangue. ... Em seguida à hóstia 
caminhava o rei. ... Francisco I, naquele dia, não levava coroa, nem 
vestes de Estado.� Com a �cabeça descoberta, olhos fixos no chão, na 
mão um círio aceso�, o rei da França aparecia �em caráter de penitente�. 
- Wylie. Em cada altar ele se curvava em humilhação, não pelos vícios 
que lhe aviltavam a alma, nem pelo sangue inocente que lhe manchava 
as mãos, mas pelo pecado mortal de seus súditos que tinham ousado 
condenar a missa. Seguindo-se a ele vinham a rainha e os dignitários 
do Estado caminhando também dois a dois, cada um com uma 
tocha acesa.� � � � � � � � �
 Como parte das cerimônias do dia, o próprio monarca discursou 
aos altos oficiais do reino no grande salão do palácio do bispo. Com 
semblante triste apareceu perante eles, e com palavras de eloqüência 
comovedora deplorou �o crime, a blasfêmia o tempo de tristeza e 
desgraça�, que sobrevieram à nação. E apelou para todo súdito leal a 
que auxiliasse na extirpação da pestilente heresia que ameaçava de 
ruína a França. �Tão verdadeiramente, senhores, como eu sou o vosso 
rei�, disse ele, �se eu soubesse estar um dos meus próprios membros 
manchado ou infectado com esta detestável podridão, eu o daria para 
que vós o cortásseis. ... E, demais, se visse um de meus filhos 
contaminado por ela, não o pouparia. ... Eu mesmo o entregaria e 
sacrificaria a Deus.� As lágrimas abafaram-lhe as palavras, e toda a 
assembléia chorou, exclamando em uníssono: �Viveremos e morreremos 
pela religião católica�� - D�Aubigné. GC ���-���.

�� O que a nação preferiu� A sinceridade deles os inocentava� 
Por quê� Isaías �:��.

Terríveis se tornaram as trevas da nação que rejeitara a luz da 
verdade. �A graça que traz a salvação� havia aparecido; mas a França, 
depois de lhe contemplar o poder e santidade, depois de milhares 
terem sido atraídos por sua divina beleza, depois de cidades e aldeias 
terem sido iluminadas por seu fulgor, desviou-se, preferindo as trevas à 
luz. Haviam repudiado o dom celestial, quando este lhes foi oferecido. 
Tinham chamado ao mal  bem, e ao bem mal,  até serem 
vítimas voluntárias do próprio engano. Agora, ainda que efetivamente 
cressem que, perseguindo ao povo de Deus estavam fazendo a obra 
divina, sua sinceridade não os inocentava. A luz que os teria salvo do 
engano, da mancha de sua alma pelo crime de sangue, haviam-na 
voluntariamente rejeitado. GC ���.
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�� Que solene juramento foi feito� O que respondeu certo mártir 
diante da oportunidade de se retratar� I Pedro �:��-��.

Um juramento solene para extirpar a heresia foi feito na grande 
catedral, onde, quase três séculos mais tarde, a �Deusa da Razão� 
deveria ser entronizada por uma nação que se tinha esquecido do 
Deus vivo. Novamente se formou a procissão, e os representantes da 
França aprestaram-se a iniciar a obra que haviam jurado fazer. �A 
pequenas distâncias haviam-se erigido cadafalsos, nos quais certos 
cristãos protestantes deveriam ser queimados vivos, e arranjaram para 
que as fogueiras fossem acesas no momento em que o rei se 
aproximasse e a procissão fizesse alto para testemunhar a execução.� - 
Wylie. As minúcias das torturas suportadas por aquelas testemunhas 
de Cristo são demasiado dilacerantes para serem descritas; não houve, 
porém, vacilação por parte das vítimas. Exigindo-se-lhes retratar-se, 
um respondeu: �Creio unicamente no que os profetas e apóstolos 
anteriormente pregaram, e no que creu toda a multidão dos santos. 
Minha fé tem uma confiança em Deus que resistirá a todos os poderes 
do inferno.� - História da Reforma no Tempo de Calvino, D�Aubigné.�

Repetidas vezes a procissão fazia alto nos lugares de tortura. 
Atingindo o seu ponto de partida, no palácio real, a multidão 
dispersou-se, e o rei e os prelados retiraram-se, satisfeitos com as 
realizações do dia, e exprimindo o desejo de que a obra, ora iniciada, 
continuasse até à completa destruição da heresia. GC ���-���.

�� ��� anos mais tarde passou pelas ruas de Paris uma procissão 
que tinha que intuito� Quantos morreram durante o chamado 
�Reinado do Terror��

O evangelho da paz que a França rejeitara havia de ser 
efetivamente desarraigado, e terríveis seriam os resultados. No dia �� 
de janeiro de ����, a duzentos e cinqüenta e oito anos do próprio dia 
em que a França se entregara inteiramente à perseguição dos 
reformadores, passou pelas ruas de Paris outra procissão, com um 
intuito muito diferente. 
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�De novo era o rei a figura principal; novamente havia tumultos 
e aclamações; repetiu-se o clamor pedindo mais vítimas; reergueram-
se negros cadafalsos; e de novo encerraram-se as cenas do dia com 
horríveis execuções; Luiz XVI, lutando de mãos com seus carcereiros e 
executores, era arrastado para o cepo e ali seguro violentamente até 
cair o machado e sua decepada cabeça rolar no tablado.� - Wylie. E não 
foi o rei a única vítima; perto do mesmo local dois mil e oitocentos seres 
humanos pereceram pela guilhotina durante os sangüinários dias do 
Reinado do Terror. GC ���.

�� De que maneira a França lançou as sementes da anarquia 
e destruição� Deuteronômio �:�-�. 

A Reforma apresentara ao mundo a Bíblia aberta, desvendando 
os preceitos da lei de Deus e insistindo quanto aos seus requisitos para 
com a consciência das pessoas. O amor infinito manifestara aos 
homens os estatutos e princípios do Céu. Deus dissera: �Guardai-os 
pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso 
entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes 
estatutos e dirão: Este grande povo só é gente sábia e entendida.� 
Deuteronômio �:�. Quando a França rejeitou a dádiva do Céu, lançou as 
sementes da anarquia e ruína e a inevitável operação de causa e efeito 
resultou na Revolução e no Reinado do Terror. GC ���.

�� Onde se estabeleceu Guilherme Farel� Ele continuou dedicando 
esforços pelos seus compatriotas� De que maneira foram 
espalhados muitos escritos protestantes, bem como a Bíblia 
em francês� Como Farel trabalhou na Suíça�

Muito tempo antes da perseguição provocada pelos cartazes, o 
ousado e ardoroso Farel fora obrigado a fugir da terra de seu 
nascimento. Seguiu para a Suíça e, mediante seus labores, secundando 
a obra de Zwínglio, auxiliou a fazer pender a balança a favor da 
Reforma. Seus últimos anos deveriam ser ali vividos; todavia continuou 
a exercer decidida influência sobre a Reforma na França. Durante os 
primeiros anos de exílio, seus esforços foram especialmente dirigidos 
no sentido de propagar o evangelho em seu país natal. Empregou 
tempo considerável com a pregação entre seus compatriotas próximo 
da fronteira, onde, com incansável vigilância, observava o conflito e 
auxiliava com suas palavras de animação e conselho. 
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Com o auxílio de outros exilados, os escritos dos reformadores 
alemães foram traduzidos para a língua francesa, juntamente com a 
Bíblia em francês, impressos em grande quantidade. Por colportores 
foram estas obras extensamente vendidas na França. Eram fornecidas 
aos colportores por um preço baixo, e assim os lucros do trabalho os 
habilitavam a continuar.� � � � � � � � �

Farel entrou para o seu trabalho na Suíça com as humildes 
vestes de mestre-escola. Dirigindo-se a uma paróquia afastada, 
dedicou-se à instrução das crianças. Além das matérias usuais de 
ensino, cautelosamente introduziu as verdades da Escritura, 
esperando atingir os pais mediante as crianças. Alguns houve que 
creram, mas os padres se apresentaram para deter o trabalho, e o 
supersticioso povo do campo ergueu-se para se opor ao mesmo. �Este 
não pode ser o evangelho de Cristo�, insistiam os padres, �sendo que a 
pregação disto não traz paz, mas guerra.� - Wylie. Semelhante aos 
primeiros discípulos, quando perseguido em uma cidade, fugia para 
outra. De vila em vila, de cidade em cidade, ia ele, viajando a pé, 
suportando fome, frio e cansaço, e por toda parte em perigo de vida. 
Pregava nas praças, nas igrejas, algumas vezes nos púlpitos das 
catedrais. Por vezes encontrava a igreja vazia de ouvintes; outras vezes 
era sua pregação interrompida com brados e zombaria; outras, ainda, 
era com violência arrancado do púlpito. Mais de uma vez foi apanhado 
pela plebe e espancado quase até morrer. Contudo, prosseguia. Posto 
que freqüentemente repelido, voltava com incansável persistência ao 
ataque; e uma após outra, via vilas e cidades, que haviam sido redutos 
do papado, abrirem as portas ao evangelho. A pequena paróquia em 
que a princípio trabalhara, logo aceitou a fé reformada. As cidades de 
Morat e Neuchatel também renunciaram aos ritos romanos, 
removendo de suas igrejas as imagens idolátricas. GC ���-���.

�� O que o reformador desejava que a cidade suíça de Genebra se 
tornasse� O que ocorreu em sua tentativa de evangelizar a cidade�

Farel havia muito desejara implantar as normas protestantes 
em Genebra. Se essa cidade pudesse ser ganha, seria um centro para a 
Reforma na França, na Suíça e na Itália. Com este objetivo diante de si, 
continuou com seus trabalhos até que foram ganhas muitas das 
cidades e aldeias circunjacentes. 
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Então, com um único companheiro, entrou em Genebra. 
Mas foi-lhe permitido pregar apenas dois sermões. Os padres, tendo-se 
vãmente esforçado por conseguir sua condenação pelas autoridades 
civis, chamaram-no perante um concílio eclesiástico, ao qual chegaram 
com armas escondidas debaixo das vestes, decididos a tirar-lhe a vida. 
Fora do salão da assembléia reuniu-se uma populaça furiosa, com 
clavas e espadas, para garantir a sua morte caso conseguisse escapar 
do concílio. A presença dos magistrados e de uma força armada, 
entretanto, salvou-o. Cedo, na manhã seguinte, foi com seu 
companheiro conduzido através do lago para um lugar de segurança. 
- Assim terminou seu primeiro esforço para evangelizar Genebra. 
GC ���.

�� Que jovem modesto operou o estabelecimento da Reforma 
em Genebra�

Para a próxima prova foi escolhido um instrumento mais 
humilde - um jovem tão modesto na aparência, que foi tratado 
friamente mesmo pelos professos amigos da Reforma. Mas que 
poderia ele fazer onde Farel havia sido rejeitado� Como poderia 
alguém de pouca experiência e coragem resistir à tempestade, diante 
da qual os mais fortes e bravos haviam sido obrigados a fugir� �Não por 
força nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor.� Zac. �:�. 
�Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.� 
�Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens; e a fraqueza 
de Deus é mais forte do que os homens.� I Cor. �:�� e ��.� � �

Froment iniciou o seu trabalho como mestre-escola. 
As verdades que na escola ensinava às crianças, estas repetiam em casa. 
Logo os pais foram ouvir a explicação da Bíblia, até que a sala de aulas se 
encheu de atentos ouvintes. Novos Testamentos e folhetos foram 
livremente distribuídos, e atingiram a muitos que não ousavam ir 
abertamente ouvir as novas doutrinas. Depois de algum tempo este 
obreiro foi também obrigado a fugir; mas as verdades que ensinara 
tinham tomado posse do espírito das pessoas. A Reforma fora 
implantada, e continuou a se fortalecer e estabelecer-se. 
Os pregadores voltaram e, mediante seus trabalhos, o culto 
protestante foi finalmente estabelecido em Genebra. GC ���-���.

��� De que maneira Calvino foi levado a passar por Genebra� 
O que Farel rogou ao jovem� O que Calvino não ousou fazer��  
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 A cidade já se havia declarado pela Reforma, quando Calvino, 
depois de vagueações e dificuldades várias, entrou por suas portas. 
Voltando de sua última visita à terra natal, estava a caminho de Basiléia, 
quando, encontrando a estrada direta ocupada pelos exércitos de 
Carlos V, foi obrigado a tomar um desvio por Genebra.� �
 Nessa visita Farel reconheceu a mão de Deus. Posto que 
Genebra houvesse aceitado a fé reformada, precisava ainda ser ali 
efetuada uma grande obra. Não é em grupos mas como indivíduos 
que os homens se convertem a Deus. A obra de regeneração deve ser 
realizada no coração e consciência, pelo poder do Espírito Santo, e não 
pelos decretos dos concílios. Ao passo que o povo de Genebra repelia a 
autoridade de Roma, não se mostrava tão pronto para renunciar aos 
vícios que haviam florescido sob o seu domínio. Estabelecer ali os 
puros princípios do evangelho, e preparar esse povo para preencher 
dignamente a posição a que a Providência parecia chamá-los, não era 
fácil tarefa.� � � � � � � �
 Farel confiava em que houvesse encontrado em Calvino a 
pessoa que o pudesse assistir naquela obra. Em nome de Deus 
conjurou solenemente o jovem evangelista a que ficasse e ali 
trabalhasse. Calvino recuou, alarmado. Tímido e amante da paz, 
arreceava-se do contato com o espírito ousado, independente e 
mesmo violento daquele filho de Genebra. Sua debilidade de saúde 
juntamente com seus hábitos de estudo, levaram-no a procurar o 
retiro. Crendo que pela pena melhor poderia servir a causa da reforma, 
desejou encontrar um silencioso retiro para o estudo, e ali, pela 
imprensa, instruir e edificar as igrejas. A exortação solene de Farel 
veio-lhe, porém, como um chamado do Céu, e não ousou recusar-se. 
Parecia-lhe, disse ele, �que a mão de Deus estivesse estendida do Céu, 
tomando-o e fixando-o irrevogavelmente no lugar que ele estava tão 
o impaciente por deixar�. - História da Reforma no Tempo de Calvino, 
D�Aubigné. GC ���-���.

��� Naquele tempo que ordem foi criada a fim de auxiliar o 
poderio papal� Qual é a real descrição dos jesuítas� I Pedro �:�-�.

Por aquele tempo grandes perigos cercavam a causa 
protestante. Os anátemas do papa trovejavam contra Genebra, e 
poderosas nações ameaçavam-na de destruição. Como poderia esta 
pequena cidade resistir à potente hierarquia que tantas vezes obrigara 
reis e imperadores à submissão� Como poderia ela enfrentar os 
exércitos dos grandes vencedores do mundo�� � � � � �
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Em toda a cristandade o protestantismo estava ameaçado por 
temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma 
convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse 
tempo fora criada a ordem dos jesuítas - o mais cruel, sem escrúpulos e 
poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços 
terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições 
naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não 
conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e 
nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. O evangelho de 
Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar 
sem desfalecer o sofrimento, pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de 
desfraldar a bandeira da verdade, em face do instrumento de tortura, 
do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo 
inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a 
suportar semelhantes perigos, e opor ao poder da verdade todas as 
armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para 
cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por 
demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, 
era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à 
subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. 
GC ���.

��� Porém, em público, como aparentavam� Qual era o princípio 
fundamental desta ordem� De que maneira levaram filhos de pais 
protestantes a trairem a verdade� O que ocorria onde quer que os 
jesuítas chegassem� Salmos ��:�-�.

Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam 
santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e 
pobres, professando haver renunciado ao mundo, e levando o nome 
sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem. Mas sob esse 
irrepreensível exterior, ocultavam-se freqüentemente os mais 
criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem 
que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o 
perjúrio, o assassínio, não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, 
quando serviam aos interesses da igreja. 
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Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do 
governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das 
nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. 
Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres, e escolas 
para o povo comum; e os filhos de pais protestantes eram impelidos à 
observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do 
culto romano eram levadas a efeito a fim de confundir a mente e 
deslumbrar e cativar a imaginação; e assim, a liberdade pela qual os pais 
tinham labutado e derramado seu sangue, era traída pelos filhos. Os 
jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e, aonde quer que iam, 
eram seguidos de uma revivificação do papado. GC ���.

��� O que foi restabelecido para lhes dar maior poder� Como era 
considerada a inquisição, mesmo nos países católicos� Que terríveis 
cenas se repetiram� Foi devido à força e as armas que o 
protestantismo não foi esfacelado� Zacarias �:�.

Para lhes dar maior poder foi promulgada uma bula 
restabelecendo a inquisição. Apesar da aversão geral com que era 
considerado, mesmo nos países católicos, este horrível tribunal foi 
novamente estabelecido pelos chefes papais, e atrocidades 
demasiado terríveis para suportar a luz do dia, foram repetidas em 
suas masmorras secretas. Em muitos países, milhares e milhares da 
própria flor da nação, dos mais puros e nobres, dos mais intelectuais e 
altamente educados, piedosos e devotados pastores, cidadãos 
operosos e patrióticos, brilhantes sábios, artistas talentosos, hábeis 
artífices, foram mortos ou obrigados a fugir para outros países.� �

Tais foram os meios que Roma invocara a fim de apagar a luz da 
Reforma, para retirar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e 
a superstição da Idade Média. Mas sob a bênção de Deus e os trabalhos 
daqueles nobres homens que Ele suscitara a fim de suceder a Lutero, o 
protestantismo não foi esfacelado. Não lhes seria preciso dever a sua 
força ao favor ou às armas dos príncipes. Os menores países, as mais 
humildes e menos poderosas nações, tornaram-se o seu baluarte. Foi a 
pequena Genebra em meio de poderosos adversários a tramarem sua 
destruição; foi a Holanda em suas praias arenosas junto ao mar do 
Norte, combatendo contra a tirania da Espanha, então o maior e mais 
opulento dos reinos; foi a gelada e estéril Suécia, que ganharam 
vitórias em prol da Reforma. GC ���-���.
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��� Durante quanto tempo Calvino trabalhou em Genebra� 
Seria correto concluirmos que sua conduta sempre foi sem defeito, 
e de que não havia erros em nenhuma de suas doutrinas por 
causa dele ter sido um instrumento de Deus na proclamação 
de verdades para seu tempo� No que se tornou Genebra para 
muitos reformadores� Isaías ��:�.

Durante quase trinta anos, Calvino trabalhou em Genebra, 
primeiramente para estabelecer ali uma igreja que aderisse à 
moralidade da Bíblia, e depois em prol do avançamento da Reforma 
pela Europa toda. Sua conduta como dirigente público não era 
irrepreensível, tampouco eram suas doutrinas destituídas de erro. Mas foi 
instrumento na promulgação de verdades que eram de importância 
especial em seu tempo, na manutenção de princípios do protestantismo 
contra a maré do papado que rapidamente refluía, e na promoção da 
simplicidade e pureza de vida nas igrejas reformadas, em lugar do orgulho 
e corrupção favorecidos pelo ensino católico.�� � � �

De Genebra saíram publicações e ensinadores para disseminar 
as doutrinas reformadas. Daquele ponto os perseguidos de todos os 
países esperavam instrução, conselho e animação. A cidade de Calvino 
tornou-se um refúgio para os perseguidos reformadores de toda a 
Europa Ocidental. Fugindo das terríveis tempestades que duraram 
séculos, chegavam os foragidos às portas de Genebra. Famintos, 
feridos, despojados de lar e parentes, eram afetuosamente recebidos e 
tratados com ternura; e encontrando ali um lar, por meio de sua 
habilidade, saber e piedade abençoavam a cidade de sua adoção. 
Muitos que ali buscaram refúgio voltaram a seu próprio país para 
resistir à tirania de Roma. João Knox, o bravo reformador escocês, não 
poucos dos puritanos ingleses, protestantes da Holanda e da Espanha, 
e os huguenotes da França, levaram de Genebra a tocha da verdade 
para iluminar as trevas de seu país natal. GC ���.
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Lição 05                                                                                         03/11/2018

A Causa Protestante na 
Holanda, Dinamarca e Suécia

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

�� ��� anos antes de Lutero, que acusações acerca do papado 
fizeram dois bispos dos Países Baixos� II Tessalonicenses �:�-�.

Nos Países Baixos a tirania papal já muito cedo suscitou resoluto 
protesto. Setecentos anos antes do tempo de Lutero, dois bispos, 
enviados em embaixada a Roma, ao se tornarem conhecedores do 
verdadeiro caráter da �Santa Sé�, dirigiram corajosamente ao pontífice 
romano as seguintes acusações: Deus �fez rainha e esposa Sua a Igreja, 
e proveu-a de abundantes bens para seus filhos, com dote que se não 
consome nem se corrompe, e deu-lhe uma coroa e cetro eternos; ... 
tudo o que vos beneficia, e como um ladrão interceptais. Sentais-vos 
no templo como Deus; em vez de pastor vos fizestes lobo para as 
ovelhas; ... quereis fazer-nos crer que sois o bispo supremo, quando 
nada mais sois que tirano. ... Conquanto devais ser servo dos servos, 
como chamais a vós mesmos, esforçais-vos por vos tornar senhor dos 
senhores. ... Trazeis o desdém aos mandamentos de Deus. ... O Espírito 
Santo é o edificador de todas as igrejas até onde se estender a Terra. ... A 
cidade de nosso Deus, da qual somos cidadãos, atinge todas as regiões 
dos céus; e é maior do que a cidade chamada Babilônia pelos santos 
profetas, a qual pretende ser divina, elevando-se ao céu e se jacta de 
que sua sabedoria é imortal; e finalmente afirma, ainda que sem razão, 
que nunca errou, nem jamais poderá errar.� - História da Reforma nos 
Países Baixos e em Redor Deles, Brandt. GC ���.

�� No decorrer dos séculos surgiram outros que faziam soar o 
protesto� Estes ensinadores tinham que características� Para que 
língua foi traduzida a Bíblia� Roma os perseguiu� Atos ��:��-��.
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 Outros surgiram de século em século para fazer soar este 
protesto. E aqueles primitivos ensinadores que, atravessando 
diferentes países, eram conhecidos por vários nomes e tinham as 
características dos missionários valdenses, espalhando por toda parte 
o conhecimento do evangelho, penetraram nos Países Baixos. Suas 
doutrinas se difundiram rapidamente. A Bíblia valdense foi traduzida 
em verso para a língua holandesa. Declararam �que havia nela grande 
vantagem. Nada de motejos, fábulas, futilidade, enganos, mas 
palavras de verdade. Com efeito, havia aqui e acolá uma dura crosta, 
mas a medula e doçura do que é bom e santo podiam ser nela 
facilmente descobertas�. - Brandt. Assim escreveram no século XII os 
amigos da antiga fé.� � � � � � � � � � � �
 Começaram então as perseguições romanas; mas em meio das 
fogueiras e torturas os crentes continuaram a multiplicar-se, 
declarando firmemente que a Bíblia é a única autoridade infalível em 
matéria de religião, e que �nenhum homem deveria ser coagido a crer, 
mas sim ser ganho pela pregação�. - Martyn. GC ���.

�� Que servo de Deus surgiu na Holanda� Como ele progrediu 
em direção à verdade� Mateus ��:��-��; Romanos �:�.

Os ensinos de Lutero encontraram terreno propício nos Países 
Baixos, e homens ardorosos e fiéis surgiram para pregar o evangelho. 
De uma das províncias da Holanda veio Meno Simons. Educado como 
católico romano, e ordenado ao sacerdócio, era completamente 
ignorante em relação à Escritura, e não a queria ler de medo de cair no 
engano da heresia. Quando o impressionou uma dúvida a respeito da 
doutrina da transubstanciação, considerou isso como tentação de 
Satanás, e pela prece e confissão procurou dela libertar-se, mas em 
vão. Entregando-se ao desregramento, esforçou-se por fazer silenciar a 
voz da consciência; sem resultado, porém. Depois de algum tempo foi 
levado ao estudo do Novo Testamento, o qual, juntamente com os 
escritos de Lutero, o fez aceitar a fé reformada. Logo depois, 
testemunhou numa aldeia vizinha a decapitação de um homem, 
morto por ter sido rebatizado. Isto o levou a estudar na Bíblia a questão 
do batismo infantil. Não pôde encontrar prova para ele nas Escrituras, 
mas viu que o arrependimento e a fé eram tudo que se exigia como 
condição para receber o batismo. GC ���-���.
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�� Meno se retirou da igreja romana� Como ele se opôs ao fanatismo 
que surgiu naquela época� I Timóteo �:�-�.

Meno retirou-se da igreja romana e dedicou a vida a ensinar as 
verdades que recebera. Tanto na Alemanha como nos Países Baixos 
surgira uma classe de fanáticos, defendendo doutrinas absurdas e 
sediciosas, ultrajando a ordem e a decência, e levando a efeito a 
violência e a insurreição. Meno viu os terríveis resultados a que tal 
movimento conduziria inevitavelmente, e com tenacidade se opôs aos 
ensinos errôneos e ferozes planos dos fanáticos. Muitos havia, 
entretanto, que tinham sido transviados por esses fanáticos, 
renunciando, porém, posteriormente a suas perniciosas doutrinas; e 
restavam ainda muitos descendentes dos antigos cristãos, fruto dos 
ensinos valdenses. Entre essa classe Meno trabalhou com grande zelo 
e êxito. GC ���.

�� Principalmente com que classes ele trabalhou� Como estavam 
seus seguidores e porque sofreram, grandemente� Apesar disso, 
houve muitos que se converteram através de seus trabalhos� 

Durante vinte e cinco anos viajou, com a esposa e filhos, 
suportando grandes dificuldades e privações, e freqüentemente em 
perigo de vida. Atravessou os Países Baixos e a Alemanha do norte, 
trabalhando principalmente entre as classes mais humildes, mas 
exercendo vasta influência. Eloqüente por natureza, posto que 
possuísse limitada educação, era homem de integridade inabalável, 
espírito humilde e maneiras gentis, e de uma piedade sincera e 
fervorosa, exemplificando na própria vida os preceitos que ensinava, e 
recomendando-se à confiança do povo. Seus seguidores estavam 
esparsos e eram oprimidos. Sofriam grandemente por serem 
confundidos com os fanáticos adeptos de Münster. Não obstante, 
grande número se converteu pelos seus labores. GC ���.

�� O que tiveram que suportar os fiéis dos Países Baixos� Em certa 
ocasião, quando uma família inteira havia sido levada perante os 
inquisidores, o que declarou o filho mais moço� Apesar de alguns 
dos juízes ficarem comovidos, o que, mesmo assim, aconteceu�
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Em parte alguma foram as doutrinas reformadas mais 
geralmente recebidas do que nos Países Baixos. Em poucos países 
suportaram seus adeptos mais terríveis perseguições. Na Alemanha, 
Carlos V havia condenado a Reforma, e com prazer teria levado à tortura 
todos os seus partidários; mas os príncipes mantiveram-se como uma 
barreira contra sua tirania. Nos Países Baixos seu poder foi maior, e 
editos perseguidores seguiam-se uns aos outros em rápida sucessão. 
Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, ou mesmo falar a respeito dela, era 
incorrer na pena de morte pela tortura. Orar a Deus em secreto, deixar 
de curvar-se perante as imagens, ou cantar um salmo, eram também 
puníveis de morte. Mesmo os que renunciassem seus erros, eram 
condenados, sendo homens, a morrer pela espada; e sendo mulheres, 
a ser enterradas vivas. Milhares pereceram sob o reinado de Carlos 
e de Filipe II.� � � � �

Certa ocasião uma família inteira foi levada perante os 
inquisidores, acusada de não assistir à missa, e de fazer culto em casa. 
Ao serem examinados quanto às suas práticas particulares, respondeu 
o filho mais moço: �Pomo-nos de joelhos, e oramos para que Deus nos 
ilumine a mente e perdoe os pecados; oramos pelo nosso soberano, para 
que seu reino seja próspero e sua vida feliz; oramos pelos nossos 
magistrados, para que Deus os guarde.� - Wylie. Alguns dos juízes ficaram 
profundamente comovidos; no entanto, o pai e um dos filhos foram 
condenados à fogueira. GC ���-���.

�� Os perseguidores poupavam as mulheres� Como elas 
enfrentaram o martírio� 

A cólera dos perseguidores igualava-se à fé que tinham os 
mártires. Não somente homens, mas delicadas senhoras e moças 
ostentavam coragem inflexível. �Esposas tomavam lugar junto aos 
suplícios de seus maridos e, enquanto estes suportavam o fogo, 
elas balbuciavam palavras de consolação, ou cantavam salmos para 
animá-los.� Jovens se deitavam vivas nas sepulturas, como se 
estivessem a entrar em seu quarto para o sono noturno; ou saíam para 
o cadafalso e para a fogueira, trajando seus melhores vestidos, como se 
fossem para o casamento.� - Wylie. GC ���.
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�� Tal como nos dias do paganismo, do que serviu o sangue dos fiéis� 
Quando vieram a ter liberdade de culto a Deus�

Como nos dias em que o paganismo procurou destruir 
o evangelho, o sangue dos cristãos era semente. �Ver a Apologia, 
de Tertuliano.� A perseguição servia para aumentar o número das 
testemunhas da verdade. Ano após ano o monarca, despeitado até à 
loucura pela resolução invencível do povo, persistia na obra cruel, mas 
em vão. Sob o nobre Guilherme de Orange, a Revolução trouxe 
finalmente à Holanda liberdade de culto a Deus. GC ���.

�� Quem veio a ser o reformador da Dinamarca� Ele foi enviado para 
estudar em que lugar� Após entrar em contato com os escritos de 
Lutero, o que decidiu fazer�

Nas montanhas de Piemonte, nas planícies da França e praias 
da Holanda, o progresso do evangelho foi assinalado com o sangue de 
seus discípulos. Mas nos países do norte encontrou pacífica entrada. 
Estudantes em Wittenberg, voltando para casa, levaram a fé reformada 
para a Escandinávia. A publicação dos escritos de Lutero também 
propagou a luz. O povo simples e robusto do norte, deixou a 
corrupção, a pompa e as superstições de Roma, para acolher a pureza, 
a simplicidade e as verdades vitais da Bíblia.�� � � � � � � �

Tausen, o �Reformador da Dinamarca�, era filho de camponês. 
Desde a infância deu mostras de vigoroso intelecto; tinha sede de 
saber; mas este desejo lhe foi negado pelas circunstâncias em que 
seus pais se achavam, e entrou para o claustro. Ali, sua pureza de vida 
bem como diligência e fidelidade, conquistaram a benevolência de 
seu superior. O exame demonstrou possuir talento que prometia em 
algum futuro bons serviços à igreja. Foi decidido dar-lhe educação 
em uma das universidades da Alemanha ou dos Países Baixos. 
Concedeu-se ao jovem estudante permissão para escolher por si 
mesmo uma escola, com a condição de que não fosse a de Wittenberg. 
Não convinha expor o educando ao veneno da heresia. Assim 
pensaram os frades.�
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Tausen foi para Colônia, que era então, como hoje, um dos 
baluartes do catolicismo. Ali logo se desgostou com o misticismo dos 
escolásticos. Aproximadamente por esse mesmo tempo obteve os 
escritos de Lutero. Leu-os com admiração e deleite, desejando 
grandemente o privilégio de receber instrução pessoal do reformador. 
Mas para fazer isso, deveria arriscar ofender a seu superior e privar-se de 
seu arrimo. Decidiu-se logo, e pouco tempo depois se matriculou na 
Universidade de Wittenberg. GC ���-���.

��� Voltando à Dinamarca, como agiu� Sendo notados seus novos 
ensinamentos, o que lhe fizeram� Ficou calado em sua cela� 
Posto em liberdade, o que se sucedeu�  

Voltando à Dinamarca, de novo se dirigiu a seu mosteiro. 
Ninguém, por enquanto, o suspeitava de luteranismo; não revelou seu 
segredo, mas sem despertar preconceitos dos companheiros, 
esforçava-se por levá-los a uma fé mais pura e vida mais santa. 
Expôs-lhes a Bíblia e explicou seu verdadeiro sentido, pregando-lhes 
finalmente a Cristo como a justiça do pecador e sua única esperança de 
salvação. Grande foi a ira do prior, que nele havia depositado 
extraordinárias esperanças como valoroso defensor de Roma. Foi logo 
removido de seu mosteiro para outro, e confinado à cela sob 
estrita fiscalização.� � � � � � �

Para o terror de seus novos guardiães, vários dos monges logo 
se declararam conversos ao protestantismo. Através das barras da cela, 
Tausen comunicara aos companheiros o conhecimento da verdade. 
Fossem aqueles padres dinamarqueses peritos no plano da igreja de 
como tratar a heresia, e a voz de Tausen jamais teria sido de novo 
ouvida; mas, em vez de o confiar ao túmulo nalguma masmorra 
subterrânea, expulsaram-no do mosteiro. Estavam, então, reduzidos à 
impotência. Um edito real, apenas promulgado, oferecia proteção aos 
ensinadores da nova doutrina. Tausen começou a pregar. As igrejas lhe 
foram abertas, e o povo reunia-se em multidão para ouvi-lo. Outros 
também estavam a pregar a Palavra de Deus. O Novo Testamento, 
traduzido para a língua dinamarquesa, circulou amplamente. Os 
esforços feitos pelos romanistas a fim de destruir a obra, tiveram como 
resultado estendê-la e, não muito depois, a Dinamarca declarava 
aceitar a fé reformada. GC ���-���.
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��� Na Suécia, que jovens levaram a mensagem de Deus� 
Que contraste havia entre Olavo e Lourenço� Eram eles favorecidos 
pelo rei�

Na Suécia, também, jovens que haviam bebido da fonte de 
Wittenberg, levaram a água da vida a seus patrícios. Dois dos 
dirigentes da Reforma sueca, Olavo e Lourenço Petri, filhos de um 
ferreiro de Orebro, estudaram com Lutero e Melâncton, e foram 
diligentes em ensinar as verdades que assim aprenderam. Semelhante 
ao grande reformador, Olavo despertava o povo pelo seu zelo e 
eloqüência, enquanto Lourenço, à semelhança de Melâncton, era 
ilustrado, refletido e calmo. Ambos eram homens de fervorosa piedade, 
profundos conhecimentos teológicos e inflexível coragem para 
promover o avançamento da verdade. A oposição católica não faltava. 
Os padres católicos instigavam o povo ignorante e supersticioso. 
Olavo Petri foi muitas vezes assaltado pela populaça, e em várias 
ocasiões mal pôde escapar com vida. Estes reformadores eram, 
entretanto, favorecidos e protegidos pelo rei. GC ���.� �

��� Sob o domínio de Roma, para onde o povo estava retrocedendo� 
Que obra, então, o rei resolveu efetuar�

Sob o domínio da Igreja de Roma, o povo estava submerso na 
pobreza e atormentado pela opressão. Destituídos das Escrituras, e 
tendo uma religião de meras formas e cerimônias, que não transmitia luz 
ao espírito, estavam a voltar às crenças supersticiosas e práticas pagãs de 
seus antepassados gentios. A nação achava-se dividida em facções 
contendoras, cuja perpétua luta aumentava a miséria de todos. 
Resolveu o rei fazer uma reforma no Estado e na igreja, e recebeu com 
agrado aqueles hábeis auxiliares na batalha contra Roma. GC ���.�

��� O que Olavo declarou acerca dos ensinos dos pais da igreja� 
Que princípio central da Reforma Protestante foi defendido por ele�
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 Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, 
Olavo Petri, com grande habilidade, defendeu contra os campeões 
romanos as doutrinas da fé reformada. Declarou que os ensinos dos 
pais da igreja deviam ser recebidos apenas quando estivessem de 
acordo com as Escrituras; que as doutrinas essenciais da fé são 
apresentadas na Bíblia de maneira clara e simples, de modo que todos 
os homens as possam compreender. Disse Cristo: �A Minha doutrina 
não é Minha, mas dAquele que Me enviou� �João �:���; e Paulo 
declarou que se pregasse outro evangelho a não ser aquele que 
recebera, seria anátema �Gál. �:��. �Como, pois�, disse o reformador, 
�pretenderão outros de acordo com sua vontade decretar dogmas, 
impondo-os como coisa necessária à salvação�� - Wylie. Demonstrou 
que os decretos da igreja não têm autoridade quando em oposição aos 
mandamentos de Deus, e insistiu no grande princípio protestante de 
que �a Bíblia e a Bíblia só� é a regra de fé e prática. GC ���.�

��� O que nos é revelado através desta contenda na Suécia� 
João ��:��.

Esta contenda, posto que travada em cenário relativamente 
obscuro, serve para mostrar-nos �a qualidade de homens que 
formavam a maior parte do exército dos reformadores. Longe de serem 
analfabetos, sectaristas, controversistas ruidosos - eram homens que 
haviam estudado a Palavra de Deus, e bem sabiam como manejar as 
armas com que os supria o arsenal da Escritura. Com respeito à erudição, 
antecipavam-se a seu tempo. Quando fixamos a atenção em centros 
brilhantes como Wittenberg e Zurique, e em ilustres nomes tais como 
os de Lutero e Melâncton, de Zwínglio e Oecolampadius, dir-se-nos-á 
talvez que foram esses os dirigentes do movimento, e naturalmente 
deveríamos esperar neles prodigioso poder e vastas aquisições; os 
subordinados, porém, não eram como eles. Mas, volvamos ao obscuro 
teatro da Suécia, e aos humildes nomes de Olavo e Lourenço Petri - 
desde os mestres até aos discípulos - que encontramos� ... Eruditos e 
teólogos; homens que perfeitamente se assenhorearam de todo o 
sistema das verdades evangélicas, e que ganharam vitória fácil sobre os 
sofismas das escolas e dos dignitários de Roma�. - Wylie. GC ���-���.�
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��� No que resultou aquela discussão� Após o Novo Testamento ter 

sido traduzido por Olavo, que pedido fez o rei� O que a assembléia 

ordenou que se realizasse em todo o reino� Um século mais tarde, 

que papel importante esta nação desempenhou� João �:��.

Como resultado desta discussão, o rei da Suécia aceitou a fé 

protestante, e não muito tempo depois a assembléia nacional 

declarou-se a seu favor. O Novo Testamento fora traduzido por Olavo 

Petri para a língua sueca e, atendendo ao desejo do rei, os dois irmãos 

empreenderam a tradução da Bíblia inteira. Assim, pela primeira vez o 

povo da Suécia recebeu a Palavra de Deus em sua língua materna. Foi 

ordenado pela Dieta que por todo o reino os pastores explicassem as 

Escrituras e que às crianças nas escolas se ensinasse a ler a Bíblia.� � � � � �
Ininterrupta e seguramente as trevas da ignorância e superstição 

foram dissipadas pela bem-aventurada luz do evangelho. Liberta da 

opressão romana, a nação atingiu força e grandeza que nunca dantes 

havia alcançado.  A Suécia tornou-se um dos baluartes do 

protestantismo. Um século mais tarde, em tempo de grave perigo, esta 

pequena e até ali fraca nação - a única na Europa que ousou prestar 

auxílio - foi em livramento da Alemanha nas terríveis lutas da Guerra 

dos Trinta Anos. Toda a Europa do norte parecia a ponto de novamente 

cair sob a tirania de Roma. Foram os exércitos da Suécia que 

habilitaram a Alemanha a desviar a onda do êxito papal, a conquistar 

tolerância aos protestantes - calvinistas bem como luteranos - e a 

restabelecer a liberdade de consciência nos países que haviam 

abraçado a Reforma. GC ���.�



43

Lição 06                                                                                         10/11/2018

Tyndale, Latimer e Knox 
A Reforma na Inglaterra e Escócia

Verso Áureo: Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está 
nele verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. 
I João 2:5.

�� Quem Deus levantou para ser reformador na Inglaterra� 
A partir de que texto Wycliffe traduziu a Bíblia� Continha muitos 
erros este texto da versão conhecida, normalmente, como 
�Bíblia Vulgata Latina�� Que importante obra foi publicada 
em ����� Que mudanças esta obra acarretou�  

Enquanto Lutero abria ao povo da Alemanha a Bíblia, que até 
então estivera fechada, Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus a 
fazer o mesmo pela Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe fora traduzida do 
texto latino, que continha muitos erros. Nunca havia sido impressa, e tão 
elevado era o custo dos exemplares manuscritos, que, a não ser 
homens ricos ou nobres, poucos poderiam adquiri-los; demais, sendo 
estritamente proscrita pela igreja, tivera divulgação relativamente 
acanhada. Em ����, um ano antes do aparecimento das teses de 
Lutero, Erasmo publicara sua versão grega e latina do Novo 
Testamento. Agora, pela primeira vez, a Palavra de Deus era impressa na 
língua original. Nesta obra muitos erros das versões anteriores foram 
corrigidos, dando-se mais clareza ao sentido. Levou muitos dentre as 
classes cultas a melhor conhecimento da verdade, e deu novo impulso 
à obra da Reforma. Mas o povo comum ainda estava, em grande parte, 
privado da Palavra de Deus. Tyndale deveria completar a obra de 
Wycliffe, dando a Bíblia a seus compatriotas. GC ���.�

�� Como Tyndale iniciou seus trabalhos� Qual foi a sua resposta à 
pretensão de que fora a igreja católica que deu a Bíblia, e de que, 
apenas ela, poderia interpretá-la�
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Como estudante diligente e ardoroso investigador da verdade, 
recebeu o  evangelho do Testamento grego de Erasmo. 
Destemidamente pregou suas convicções, insistindo em que toda a 
doutrina fosse provada pelas Escrituras. À pretensão católica de que a 
igreja dera a Bíblia, e de que somente ela a poderia explicar, respondeu 
Tyndale: �Sabeis quem ensinou as águias a encontrar a presa� Pois bem, 
esse mesmo Deus ensina Seus filhos famintos a encontrar o Pai em Sua 
Palavra. Longe de nos haverdes dado as Escrituras, sois vós que a tendes 
escondido de nós; sois vós que queimais os que as ensinam e, se 
pudésseis, queimaríeis as Escrituras mesmas.� - D�Aubigné. GC ���-���.�

�� Como reagiram os inimigos da verdade� Diante do sucesso 
destes, o que o reformador declarou� Assim, que propósito firmou 
em sua mente� II Timóteo �:��-��.

A pregação de Tyndale despertou grande interesse; muitos 
aceitaram a verdade. Mas os padres estavam alerta, e mal ele deixara o 
campo, esforçaram-se por destruir-lhe a obra por meio de ameaças e 
difamações. Muitas vezes eram bem-sucedidos nisso. �Que se deve 
fazer�� exclamava ele. �Enquanto semeio num lugar, o inimigo devasta o 
campo que acabo de deixar. Não posso estar em toda parte. Oh� se os 
cristãos possuíssem as Escrituras Sagradas em sua própria língua, 
poderiam por si mesmos resistir a esses sofismas. Sem a Bíblia é 
impossível firmar o leigo na verdade.� - D�Aubigné.� � � � � � � � � � �

Novo propósito toma então posse de seu espírito. �Era na 
língua de Israel�, disse ele, �que se cantavam os salmos no templo de 
Jeová; e não falará o evangelho a língua da Inglaterra entre nós� ... 
Deve a igreja ter menos luz ao meio-dia do que à aurora� Os cristãos 
devem ler o Novo Testamento em sua língua materna.� Os doutores e 
ensinadores da igreja discordavam entre si. Apenas pela Bíblia 
poderiam os homens chegar à verdade. �Um adota este doutor, outro 
aquele. ... Ora, cada um destes autores contradiz o outro. Como, pois, 
podemos nós distinguir quem fala certo de quem fala errado� ... 
Como� ... Em verdade pela Palavra de Deus.� - D�Aubigné. GC ���.�
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�� Algum tempo mais tarde, o que ele declarou a um certo 
doutor católico�  

Não muito tempo depois, i lustrado doutor católico, 
empenhado em controvérsia com ele, exclamou: �Seríamos melhores 
estando sem as leis de Deus, do que sem as do papa.� Tyndale replicou: 
�Desafio o papa e todas as suas leis; e, se Deus poupar minha vida, dentro 
em pouco farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das 
Escrituras do que vós.� - Anais da Bíblia Inglesa, de Anderson. GC ���.�

�� Acirrando a perseguição, onde ele decidiu buscar abrigo� 
Foi bem-sucedido em imprimir o Novo Testamento em inglês�   

O propósito que começara a acalentar, de dar ao povo as 
Escrituras do Novo Testamento em sua própria língua, agora se 
confirmava, e imediatamente se aplicou à obra. Expulso de sua casa 
pela perseguição, foi a Londres, e ali prosseguiu por algum tempo em 
seus labores, sem ser incomodado. Mas de novo a violência dos 
romanistas o obrigou a fugir. Toda a Inglaterra parecia cerrar-se para 
ele, e resolveu procurar abrigo na Alemanha. Ali começou a imprimir o 
Novo Testamento em inglês. Duas vezes foi o trabalho interrompido; 
mas, quando se lhe proibia imprimir numa cidade, ia para outra. 
Finalmente tomou o caminho de Worms, onde, poucos anos antes, 
Lutero havia defendido o evangelho perante a Dieta. Naquela antiga 
cidade havia muitos amigos da Reforma, e ali Tyndale prosseguiu em 
sua obra, sem mais estorvos. Três mil exemplares do Novo Testamento 
foram logo concluídos, e seguiu-se outra edição no mesmo ano. 
GC ���-���.�

�� De que maneira as Escrituras foram levadas à Inglaterra� 
Quem deu grande impulso à obra, mesmo tendo intento contrário� 
Como Tyndale foi alcançado pelos seus inimigos� Estando preso, 
e lhe sendo oferecida a liberdade caso revelasse os nomes dos que o 
haviam auxiliado, o que declarou� O que ocorreu, após ele ter ficado 
muitos meses na prisão� Romanos �:��.
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 Com grande ardor e perseverança, continuou seus labores. 
Apesar de terem as autoridades inglesas guardado seus portos com a 
mais estrita vigilância, a Palavra de Deus foi de várias maneiras 
secretamente levada para Londres, e ali circulou por todo o país. Os 
romanistas tentaram suprimir a verdade, mas em vão. O bispo de 
Durham, de uma vez comprou de um vendedor de livros, amigo de 
Tyndale, todo o seu estoque de Bíblias, com o intuito de destruí-las, 
supondo assim embaraçar grandemente a obra. Mas, ao contrário, 
com o dinheiro assim fornecido foi comprado material para uma nova 
e melhor edição, que, a não ser desta maneira, não poderia haver sido 
publicada. Quando mais tarde Tyndale foi preso, foi-lhe oferecida a 
liberdade sob condição de revelar os nomes dos que o haviam 
auxiliado a fazer as despesas para imprimir suas Bíblias. Respondeu 
que o bispo de Durham fizera mais do que qualquer outra pessoa, 
pois, pagando elevado preço pelos livros deixados em seu poder, 
habilitara-o a prosseguir com bom ânimo.� � � � � � � �
 Tyndale foi traído e entregue aos inimigos, permanecendo por 
muitos meses na prisão. Finalmente deu testemunho da fé, morrendo 
mártir; mas as armas que preparara habilitaram outros soldados a 
batalhar por todos os séculos, mesmo até aos nossos dias. GC ���.

�� O que Latimer, outro reformador inglês, sustentava do púlpito�

Latimer sustentava do púlpito que a Bíblia deveria ser lida na 
língua do povo. O Autor da Escritura Sagrada, disse ele, �é o próprio 
Deus�; e esta Escritura participa do poder e da eternidade de seu Autor. 
�Não há rei, imperador, magistrado, ou governador ... que não tenha o 
dever de obedecer a ... Sua santa Palavra.� �Não tomemos quaisquer 
atalhos, mas dirija-nos a Palavra de Deus: não andemos segundo 
nossos antepassados nem busquemos saber o que fizeram, mas sim 
o que deveriam ter feito.� - Primeiro Sermão Pregado Perante 
o Rei Eduardo VI, Latimer. GC ���.

�� Que outros nomes são destacados na oposição ao papado�

Barnes e Frith, fiéis amigos de Tyndale, levantaram-se em 
defesa da verdade. Seguiram-se os Ridleys e Cranmer. Estes dirigentes 
da Reforma inglesa eram homens de saber, e quase todos tinham sido 
muito estimados pelo zelo e piedade na comunhão romana. Sua 
oposição ao papado resultou de seu conhecimento dos erros da 
�Santa Sé�. Familiarizados com os mistérios de Babilônia, maior poder 
imprimiram a seus testemunhos contra ela. GC ���.
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�� Que importante reflexão Latimer propôs em seu �sermão 
do arado��

�Farei agora uma estranha pergunta�, disse Latimer. �Quem é o 
mais diligente bispo em toda a Inglaterra� ... Vejo-vos a ouvir e escutar 
que eu o nomeie. ... Eu vo-lo direi: é o diabo. ... Ele nunca abandona sua 
diocese; ... procurai-o quando quiserdes, sempre está em casa; ... está 
sempre junto a seu arado. ... Nunca o achareis ocioso, garanto-vos. ... 
Onde reside o diabo, ... fora com os livros, e venham as velas; fora com 
as Bíblias e venham os rosários; fora com a luz do evangelho, e venha a 
luz das velas, sim, ao meio-dia; ... abaixo a cruz de Cristo, viva o 
purgatório limpa-bolsas; ... fora com o vestir os nus, os pobres e os 
inválidos, e viva o cobrir de imagens e festivos ornamentos, o pau e a 
pedra; venham as tradições dos homens e suas leis, abaixo com as 
tradições de Deus e Sua santíssima Palavra. ... Quem dera fossem 
nossos prelados tão diligentes em semear a boa doutrina, como 
Satanás o é em semear o joio ou cizânia� �discórdia�� - Sermão do Arado, 
Latimer. GC ���.

��� Qual é o grande princípio em que todos os reformadores 
estavam unidos� Hebreus �:��-��.

O grande princípio mantido por aqueles reformadores - 
princípio que fora sustentado pelos valdenses, por Wycliffe, João Huss, 
Lutero, Zwínglio e pelos que a eles se uniram - foi a autoridade infalível 
das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Negavam o direito 
dos papas, concílios, padres e reis, de dirigirem a consciência em 
matéria de religião. A Bíblia era a sua autoridade, e por seus ensinos 
provavam todas as doutrinas e reivindicações. A fé em Deus e em Sua 
Palavra sustentava aqueles homens santos, ao renderem eles a vida no 
instrumento de tortura. �Consola-te�, exclamou Latimer a seu 
companheiro de martírio, quando as chamas estavam a ponto de fazer 
silenciar-lhes a voz; �acenderemos neste dia na Inglaterra uma luz que, 
pela graça de Deus, espero jamais se apagará�. - Obras de Hugo Latimer. 
GC ���.
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��� Até quando as igrejas da Escócia mantiveram sua liberdade� 
O que ocorreu depois que o papado se estabeleceu ali� Como se deu 
a retomada da luz naquelas terras� 

Na Escócia, a semente da verdade, espalhada por Columba e 
seus cooperadores, nunca foi totalmente destruída. Durante séculos, 
depois de as igrejas da Inglaterra se submeterem a Roma, as da Escócia 
mantiveram sua liberdade. No século XII, entretanto, o papado se 
estabeleceu ali, e em nenhum país exerceu mais absoluto domínio. Em 
parte alguma eram mais profundas as trevas. Todavia, ali chegaram 
raios de luz a penetrarem as trevas, apresentando a promessa do dia 
vindouro. Os lolardos, vindos da Inglaterra com a Bíblia e ensinos de 
Wycliffe, muito fizeram para preservar o conhecimento do evangelho, 
e cada século teve suas testemunhas e mártires.� � � � � � � � �

Com a inauguração da grande Reforma, vieram os escritos de 
Lutero, e então o Novo Testamento inglês de Tyndale. Sem serem 
notados pela hierarquia, esses mensageiros atravessaram 
silenciosamente as montanhas e vales, reacendendo o facho da 
verdade quase a extinguir-se na Escócia, e desfazendo a obra que 
Roma fizera durante quatro séculos de opressão.� � � � � � �

Deu então o sangue dos mártires novo ímpeto ao movimento. 
Os chefes romanistas, apercebendo-se subitamente do perigo que 
ameaçava a sua causa, levaram à fogueira alguns dos mais nobres e 
honrados filhos da Escócia. Não fizeram senão erigir um púlpito, do 
qual as palavras daquelas testemunhas moribundas foram ouvidas por 
todo o país, fazendo a alma do povo vibrar no propósito firme de se 
libertar das algemas de Roma. GC ���.

��� Após o martírio de dois nobres reformadores, quem o Senhor 
chamou para destruir o domínio papal na Escócia� 

Hamilton e Wishart, príncipes no caráter bem como de 
nascimento, com grande número de discípulos mais humildes, 
renderam a vida na fogueira. Mas de junto da pira ardente de Wishart 
veio alguém a quem as chamas não reduziriam ao silêncio, alguém 
que, abaixo de Deus, vibraria o golpe de morte ao domínio papal, 
na Escócia.� � � � � � � � � � �



João Knox desviara-se das tradições e misticismos da igreja, 
para alimentar-se das verdades da Palavra de Deus; e os ensinos de 
Wishart haviam confirmado sua resolução de abandonar a comunhão 
de Roma e ligar-se aos reformadores perseguidos. GC ���.

��� Como foi para ele tomar a decisão de se tornar pregador� 
Tendo decidido, como levou avante a verdade�

Havendo seus companheiros insistido com ele para assumir o 
cargo de pregador, trêmulo, recuou dessa responsabilidade, e 
somente depois de dias de reclusão e doloroso conflito consigo 
mesmo, foi que consentiu. Mas, uma vez aceito por ele o cargo, foi 
avante com inflexível decisão e denodada coragem, enquanto lhe 
durou a vida. Este fiel e verdadeiro reformador não temia a face do 
homem. Os fogos do martírio, luzindo em redor dele, apenas serviam 
para despertar seu zelo a maior intensidade. Com o machado do 
carrasco pendendo ameaçadoramente sobre a cabeça, manteve-se 
em seu terreno, desfechando vigorosos golpes à direita e à esquerda, 
para demolir a idolatria. GC ���.

��� O que tinha ocorrido com muitos reformadores quando 
postos na presença da rainha� Como foi no caso de João Knox� 
O que ele respondeu frente à acusação de heresia�

Quando posto face a face com a rainha da Escócia, em cuja 
presença o zelo de muitos dirigentes do protestantismo se havia 
abatido, João Knox deu testemunho inquebrantável da verdade. Não 
seria ganho por meio de carinhos; não se subjugaria diante de 
ameaças. A rainha acusou-o de heresia. Ele havia ensinado o povo a 
receber uma religião proibida pelo Estado, declarou ela, e transgredira 
assim o mandamento de Deus, que ordena aos súditos obedecer a seus 
príncipes. Knox respondeu firmemente: � � � � � � � � � � �
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�Como a religião verdadeira não deriva dos príncipes mundanos a 
força original nem a autoridade, mas sim do eterno Deus, unicamente, 
não são assim os súditos obrigados a moldar sua religião segundo o 
sabor dos príncipes. Pois muitas vezes acontece que os príncipes são os 
mais ignorantes de todos no tocante à verdadeira religião de Deus. ... Se 
toda a semente de Abraão houvesse sido da religião de Faraó, de quem 
foram súditos durante muito tempo, pergunto-vos, senhora, que religião 
teria havido no mundo� Ou se todos os homens nos dias dos apóstolos 
houvessem sido da religião dos imperadores romanos, que religião teria 
havido sobre a face da Terra� ... E assim, senhora, podeis compreender que 
os súditos não são obrigados a ter a religião de seus príncipes, conquanto 
se lhes recomende prestar-lhes obediência.� GC ���-���.

��� Que questionamento, então, a rainha lhe fez� Qual foi 
sua resposta�

Disse Maria: �Interpretais as Escrituras de uma maneira, e eles 
�os ensinadores católicos, romanos� interpretam-nas de outra; a quem 
deverei crer, e quem será juiz���

�Crereis em Deus, que claramente fala em Sua Palavra�, respondeu 
o reformador; �e além do que a Palavra vos ensina não crereis nem a um 
nem a outro. A Palavra de Deus é clara por si mesma; e se aparecer 
qualquer obscuridade em um lugar, o Espírito Santo, que nunca é 
contrário a Si mesmo, em outros lugares explica a obscuridade 
de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida a não ser 
para os que obstinadamente se conservem na ignorância.� - Obras de 
João Knox, de Laing.� � � � �

Essas foram as verdades que o destemido reformador, com 
perigo de vida, disse aos ouvidos da realeza. Com a mesma denodada 
coragem, manteve seu propósito, orando e ferindo as batalhas do 
Senhor; até que a Escócia ficou livre do papado. GC ���.

��� O que irá suceder se nos lançarmos à obra e lutarmos com Deus, 
tal como João Knox�

Se tivermos o interesse que João Knox teve quando pleiteou 
perante Deus em favor da Escócia, teremos êxito. Ele clamou: �Dá-me a 
Escócia, Senhor, ou morro�� E se nos lançarmos à obra e lutarmos com 
Deus, dizendo: �Eu preciso conquistar almas; jamais desistirei da luta��, 
veremos que Deus considerará com favor nossos esforços. 
�Man. ��, �����. Ev. ���.
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Lição 07                                                                                         17/11/2018

O Reavivamento da Inglaterra
Verso Áureo: No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: 
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29.

�� A igreja da Inglaterra avançou bastante na reforma, ainda que 
tenha se tornada, oficialmente protestante� A esta altura, já havia a 
compreensão do princípio da liberdade religiosa�

Na Inglaterra, o estabelecimento do protestantismo como 
religião nacional diminuiu a perseguição mas não a deteve 
completamente. Enquanto muitas das doutrinas de Roma foram 
renunciadas, conservavam-se não poucas de suas formas. Foi rejeitada 
a supremacia do papa, mas em seu lugar o monarca foi entronizado 
como cabeça da igreja. No culto da igreja ainda havia largo desvio da 
pureza e simplicidade do evangelho. O grande princípio da liberdade 
religiosa não fora por enquanto compreendido. Ainda que só 
raramente os governadores protestantes recorressem às horríveis 
crueldades que Roma empregava contra a heresia, o direito de cada 
homem adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência 
não era ainda reconhecido. Exigia-se de todos aceitar as doutrinas e 
observar as formas de culto prescritas pela igreja estabelecida. 
Os dissidentes foram perseguidos, em maior ou menor grau, durante 
centenas de anos. GC ���-���.

�� O que ocorreu no século ��� Onde é que veio a ser lançado 
os fundamentos da liberdade civil e religiosa�

No século XVII, milhares de pastores foram destituídos de seus 
cargos. Foi proibido ao povo, sob pena de pesadas multas, prisão e 
banimento, assistir a qualquer reunião religiosa exceto às que eram 
sancionadas pela igreja. 
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As almas fiéis que não podiam abster-se de se reunir para adorar 
a Deus, eram obrigadas a reunir-se nas ruas escuras, em sombrias 
águas-furtadas e, em certas estações, nos bosques à meia-noite. Na 
profundidade agasalhadora da floresta - templo construído pelo 
próprio Deus - aqueles dispersos e perseguidos filhos do Senhor se 
congregavam para derramar a alma em oração e louvor. Mas, a 
despeito de toda precaução, muitos sofreram pela fé. As cadeias 
estavam repletas. As famílias eram divididas. Muitos eram banidos para 
países estrangeiros. Contudo, Deus estava com Seu povo, e a 
perseguição não conseguia fazer silenciar-lhes o testemunho. Muitos 
foram impelidos para a América do Norte, através do Oceano, e ali 
lançaram os fundamentos da liberdade civil e religiosa, que tem sido o 
baluarte e glória desse país �Estados Unidos da América�. GC ���.

�� Que maravilhosa alegoria foi escrita dentro da prisão pelo 
pregador João Bunyan� O que seus escritos têm feito�

Novamente, como nos dias apostólicos, a perseguição 
redundou em favor do evangelho. Em fétido calabouço, repleto de 
devassos e traidores, João Bunyan respirava a própria atmosfera do 
Céu; e ali escreveu a maravilhosa alegoria da viagem do peregrino, da 
terra da destruição para a cidade celestial. Por mais de dois séculos 
aquela voz da cadeia de Bedford tem falado com poder penetrante ao 
coração dos homens. O Peregrino e Graça Abundante ao Principal dos 
Pecadores, escritos por Bunyan, têm guiado muitos à senda da vida. 
GC ���.

�� Que outros reformadores e obras são destacadas�

Baxter, Flavel, Alleine e outros homens de talento, cultura e 
profunda experiência cristã, ergueram-se em valorosa defesa da fé que 
uma vez foi entregue aos santos. A obra realizada por esses homens, 
proscritos e renegados pelos governantes deste mundo, jamais poderá 
perecer. A Fonte da Vida e o Método da Graça, de Flavel, têm ensinado 
milhares a confiar a Cristo a guarda de sua alma. O Pastor Reformado, 
de Baxter, demonstrou-se uma bênção a muitos que desejam 
uma revivificação da obra de Deus, e O Eterno Repouso dos Santos 
efetuou seu trabalho levando almas ao �repouso que resta ainda para o 
povo de Deus�. GC ���-���.
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�� Que concepção errônea sobre arrependimento e conversão, 
Baxter teve que superar� Que palavras a mensageira do Senhor 
dirigiu a uma pessoa que passava pela mesma dificuldade�

Muitos pensam que podem ir a Jesus somente da maneira em 
que o fez o jovem possesso do demônio que o lançou por terra e o 
convulsionou ao ser levado ao Salvador. Não és da espécie de pessoas 
que tivesse quaisquer desses conflitos e provas. Ricardo Baxter ficou 
preocupado porque não tinha essa torturante e humilhante visão de si 
mesmo como pensava que devia ter. Mas afinal, isso lhe foi explicado 
satisfatoriamente, e veio-lhe paz ao coração.�� � � � �

Não há para ti a exigência de te impores um fardo, pois és 
propriedade de Cristo. Ele te tem em Suas mãos. Seus braços eternos te 
envolvem. Tua vida não foi uma vida de pecado, na acepção comum 
deste termo. Tens um consciencioso temor de proceder mal, tens no 
coração o princípio de escolher o certo, e agora deves volver a face, dos 
cardos e espinhos para as flores.� � � � � � � �

Deixa que se fixem os olhos no Sol da justiça. Não faças de teu 
amado e amoroso Pai celestial um tirano, mas veja Sua ternura, Sua 
piedade, Seu imenso amor, e Sua grande compaixão. Seu amor excede 
ao de uma mãe para seu filho. A mãe pode esquecer, �Eu, todavia, Me 
não esquecerei de ti� �Isa. ��:���, diz o Senhor. Jesus quer que confies 
nEle. Que Sua bênção repouse sobre ti em rica medida, é minha 
fervorosa oração. �Carta ��, �����. II MCP ���-���.

�� Que homens surgiram, um século mais tarde, para reavivar 
a fé na Inglaterra� Como estava o povo, tanto das classes altas, 
como das baixas�

Um século mais tarde, em tempo de grandes trevas espirituais, 
Whitefield e os Wesley apareceram como portadores da luz de Deus. 
Sob o domínio da igreja estabelecida, o povo da Inglaterra havia caído 
em tal declínio religioso que dificilmente se poderia diferençar do 
paganismo. A religião natural era o estudo favorito do clero e incluía a 
maior parte de sua teologia. As classes mais elevadas zombavam da 
piedade, e orgulhavam-se de estar acima do que chamavam fanatismo 
da mesma. As classes inferiores eram crassamente ignorantes e 
entregues ao vício, enquanto a igreja não mais tinha coragem nem fé 
para apoiar a causa esmorecida da verdade. GC ���.
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�� Era ensinada a doutrina da justificação pela fé�

A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente 
ensinada por Lutero, fora quase de todo perdida de vista; e o princípio 
católico de confiar nas boas obras para a salvação, tomara-lhe o lugar. 
Whitefield e os Wesley, que eram membros da igreja estabelecida, 
buscavam sinceramente o favor de Deus, e isto, haviam sido ensinados, 
deveria conseguir-se mediante vida virtuosa e pela observância das 
ordenanças da religião. GC ���.

�� Certa vez, antes de chegar à compreensão da verdade, 
e tendo ficado gravemente doente, o que Carlos Wesley respondeu 
quando interrogado acerca de onde depositava sua esperança de 
vida eterna�  

Quando Carlos Wesley caiu doente certa vez, e previu a 
aproximação da morte, foi interrogado sobre aquilo em que 
depositava a esperança de vida eterna. Sua resposta foi: 
�Tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus.� Como 
o amigo que fizera a pergunta parecesse não ficar completamente 
satisfeito com a resposta, pensou Wesley: �Pois quê� Não são meus 
esforços razão suficiente para a esperança� Despojar-me-ia ele de 
meus esforços� Nada mais tenho em que confiar.� - Vida de Carlos 
Wesley, de João Whitehead, pág. ���. Tais eram as densas trevas que 
haviam baixado sobre a igreja, ocultando a obra de expiação, 
despojando a Cristo de Sua glória, e desviando a mente dos homens de 
sua única esperança de salvação - o sangue do Redentor crucificado. 
GC ���-���.

�� Como se iniciou a trajetória de Wesley e seus companheiros na 
busca pela santidade de vida� Através de que instrumentos eles 
deveriam alcançar a luz da verdade�
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 Wesley e seus companheiros chegaram a ver que a verdadeira 
religião se localiza no coração, e que a lei de Deus se estende tanto aos 
pensamentos como às palavras e ações. Convictos da necessidade de 
pureza de coração, bem como da correção da conduta exterior, 
buscaram com zelo levar uma nova vida. Com oração e diligentes 
esforços, aplicavam-se a subjugar os males do coração natural. Viviam 
vida de renúncia, caridade e humilhação, observando com grande 
rigor e exatidão todas as medidas que julgavam lhes pudessem ser de 
auxílio para obter o que mais desejavam - a santidade que conseguia o 
favor de Deus. Mas não alcançaram o objetivo que procuravam. Nulos 
foram seus esforços para se libertar da condenação do pecado, ou para 
lhe quebrar o poder. Essa foi a mesma luta que Lutero experimentara em 
sua cela em Erfurt. A mesma questão lhe torturara a alma - �Como se 
justificaria o homem para com Deus�� Jó �:�.�� � � � � � �

Os fogos da verdade divina, quase extintos sobre os altares do 
protestantismo, deveriam reacender-se do antigo facho legado através 
dos séculos pelos cristãos boêmios.  Depois da Reforma, o 
protestantismo na Boêmia fora calcado a pés pelas hordas de Roma. 
Todos os que se recusavam a renunciar à verdade foram obrigados 
a fugir. Alguns destes, encontrando refúgio na Saxônia, ali mantiveram 
a antiga fé. Foi dos descendentes desses cristãos que a luz chegara a 
Wesley e a seus companheiros. GC ���.

��� Após serem ordenados para o ministério, para onde os dois 
irmãos foram enviados� Que grupo estava a bordo do navio� 
Diante de fortes tempestades na viagem, que contraste se revelou� 

João e Carlos Wesley, depois de serem ordenados para o 
ministério, foram enviados em missão à América do Norte. A bordo do 
navio havia um grupo de morávios. Violentas tempestades os afligiram 
na travessia, e João Wesley, posto face a face com a morte, sentiu que 
não tinha a certeza de paz com Deus. Os alemães, ao contrário, 
manifestavam uma calma e confiança que lhe eram estranhas. GC ���.

��� O que João Wesley escreveu sobre os morávios � herdeiros da 
fé hussita� Isaías ��:��.
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 �Muito tempo antes�, disse ele, �já eu havia observado a grande 
rigidez de sua conduta. De sua humildade haviam dado prova 
contínua, efetuando para os outros passageiros as ocupações servis 
que nenhum dos ingleses desempenharia; isto, sem desejarem nem 
receberem paga, dizendo que era bom para o seu coração orgulhoso, e 
que seu amante Salvador por eles fizera mais. E dia a dia manifestavam 
uma mansidão que nenhuma ofensa poderia abalar. Se eram 
empurrados, batidos ou derrubados, erguiam-se de novo e iam-se; 
mas nenhuma queixa lhes escapava dos lábios. Houve então uma 
oportunidade para provar se eram movidos pelo espírito de temor, ou 
de orgulho, ira e vingança. Em meio do salmo com que iniciaram seu 
culto, o mar enfureceu-se, reduzindo a pedaços a vela principal, 
cobrindo o navio e derramando-se pelos conveses como se o grande 
abismo já nos houvesse tragado. Terrível alarido surgiu entre os 
ingleses. Os alemães calmamente continuaram a cantar. Perguntei a 
um deles, depois: �Não ficastes com medo�� Ele respondeu: �Graças a 
Deus, não�� Perguntei: �Mas não ficaram com medo vossas mulheres e 
crianças�� Respondeu brandamente: �Não, nossas mulheres e crianças 
não têm medo de morrer.�� - Vida de João Wesley, de Whitehead, pág. ��. 
GC ���.

��� Como ele descreveu um de seus cultos religiosos�

Ao chegar a Savannah, Wesley demorou-se por um pouco de 
tempo com os morávios, ficando profundamente impressionado com 
a sua conduta cristã. Descrevendo um de seus cultos religiosos, que 
oferecia grande contraste com o culto formalista da igreja da 
Inglaterra, disse: �A grande simplicidade, assim como a solenidade que 
em tudo se notava, quase me fizeram esquecer os dezessete séculos 
decorridos, e imaginar-me eu numa daquelas assembléias onde não 
havia formas nem pompas, mas onde Paulo, o fabricante de tendas, ou 
Pedro, o pescador, presidiam, e contudo havia demonstração do Espírito 
e poder.� - Ibidem, págs. �� e ��. GC ���.

��� Como Wesley chegou a um entendimento mais claro da fé 
bíblica� Como ele relata sua experiência do �coração aquecido�� 
Isaías ��:�.
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Ao voltar para a Inglaterra, Wesley, sob a instrução de um 
pregador morávio, chegou a um entendimento mais claro da fé bíblica. 
Ficou convencido de que deveria renunciar a toda confiança em suas 
próprias obras para a salvação, e que lhe cumpria confiar inteiramente 
no �Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo�. Em uma reunião 
da Sociedade Morávia de Londres, foi lida uma declaração de Lutero, 
descrevendo a mudança que o Espírito de Deus opera no coração do 
crente. Ao ouvi-la, acendeu-se a fé na alma de Wesley. �Senti o coração 
aquecido de maneira estranha�, disse ele. �Senti que confiava em 
Cristo, Cristo somente, para a salvação; e foi-me concedida certeza de 
que Ele tirara meus pecados, sim, os meus, e me salvara da lei do 
pecado e da morte.� - Vida de João Wesley, de Whitehead, pág. ��.� �

Durante longos e sombrios anos de esforços exaustivos, anos 
de rigorosa renúncia, acusações e humilhações, Wesley havia-se 
conservado firme em seu único propósito de procurar a Deus. 
Encontrou-O, por fim; e achou que a graça que labutara por alcançar 
pelas orações e jejuns, obras de caridade e abnegação, era um dom, 
�sem dinheiro, e sem preço�. GC ���-���.

��� Estando firmado na fé cristã, que desejo lhe inflamava o ser� 
Como considerava, agora, suas boas obras� No que ele dedicou 
sua vida� Efésios �:�-��; Tito �:��-��; �:�.

Uma vez estabelecido na fé cristã, ardia-lhe a alma do desejo de 
espalhar por toda parte o conhecimento do glorioso evangelho da 
livre graça de Deus. �Considero o mundo todo minha paróquia�, disse 
ele; �em qualquer parte em que me encontre julgo próprio, justo e de 
meu dever indeclinável, declarar a todos os que desejam ouvir, as 
alegres novas da salvação.� - Vida de João Wesley, de Whitehead, pág. ��.��
Continuou em sua vida austera e abnegada, agora não como base, mas 
como resultado da fé; não como raiz, mas como fruto da santidade. A 
graça de Deus em Cristo é o fundamento da esperança do cristão e essa 
graça se manifestará em obediência. A vida de Wesley foi dedicada à 
pregação das grandes verdades que recebera - justificação pela fé no 
sangue expiatório de Cristo e no poder renovador do Espírito Santo a 
operar no coração, produzindo frutos em uma vida de conformidade 
com o exemplo de Cristo. GC ���.

��� De que maneira, Whitefield e os Wesley, foram preparados 
para a obra� Com que intenção eram chamados de metodistas� 
II Timóteo �:��-��.
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Whitefield e os Wesley foram preparados para a sua obra 
mediante longas e decididas convicções pessoais quanto à sua própria 
condição perdida; e, para que pudessem habilitar-se a suportar 
dificuldades, como bons soldados de Cristo, estiveram sujeitos às 
severas provas do escárnio, zombaria e perseguição, tanto na 
Universidade como quando estavam a entrar para o ministério. Eles e 
alguns outros que com eles simpatizavam, eram desdenhosamente 
chamados metodistas por seus descrentes colegas de estudos - nome 
atualmente considerado honroso por uma das maiores denominações 
da Inglaterra e da América do Norte. GC ���-���.

��� A fim de proteger as ovelhas dos lobos, que passo Wesley julgou 
necessário tomar� Por que Deus fez com que a Reforma tivesse início 
dentro da igreja� João ��:��.

Como membros da Igreja Anglicana, apegavam-se fortemente 
às formas de culto da referida igreja; o Senhor, porém, lhes apresentara 
em Sua Palavra uma norma mais elevada. O Espírito Santo compelia-os 
a pregar a Cristo, e a Ele crucificado. O poder do Altíssimo 
acompanhava-lhes os labores.  Milhares se convenciam e 
verdadeiramente se convertiam. Era necessário que essas ovelhas 
fossem protegidas dos lobos devoradores. Wesley não tinha intenção 
de formar uma nova denominação, mas organizou os conversos no 
que se chamou a União Metodista.� � �

Misteriosa e probante foi a oposição que esses pregadores 
encontraram da parte da igreja estabelecida; Deus, contudo, em Sua 
sabedoria, dispusera os acontecimentos de modo a fazer com que a 
Reforma se iniciasse dentro da própria igreja. Se ela tivesse vindo 
inteiramente de fora, não teria penetrado no lugar em que era tão 
necessária. Mas como os pregadores do reavivamento eram membros 
da igreja, e trabalhavam dentro do grêmio da igreja quando quer que 
encontravam oportunidade, a verdade teve entrada onde as portas 
teriam de outra maneira permanecido fechadas. Alguns do clero 
despertaram de sua sonolência moral, e tornaram-se zelosos 
pregadores em suas próprias paróquias. Igrejas que se haviam 
petrificado pelo formalismo, acordaram para a vida. GC ���.
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Lição 08                                                                                         24/11/2018

O Reavivamento da Inglaterra 
Parte II

Verso Áureo: Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém 
verá o Senhor. Hebreus 12:14.

�� Apesar de que existissem divergências entre Whitefield 
e os Wesley, o que os unia, e o que a �escola de Cristo� os ensinou�

No tempo de Wesley, como em todos os tempos da história da 
igreja, homens de diferentes dons efetuaram a obra que lhes estava 
designada. Não se harmonizavam em todos os pontos de doutrina, 
mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus, e uniam-se no objetivo 
que os absorvia, de conquistar almas para Cristo. As divergências entre 
Whitefield e os Wesley ameaçaram certa vez estabelecer separação; 
mas, como tivessem na escola de Cristo aprendido a humildade, 
reconciliaram-nos o perdão e a caridade mútua. Não tinham tempo 
para discutir, enquanto o erro e a iniqüidade estavam em toda parte, e 
os pecadores sucumbiam na ruína. GC ���-���.

�� Após algum tempo de trabalho, houve reação do clero� 
Que acusações os irmãos Wesley sofreram� De que maneira 
João Wesley respondeu� Repetidas vezes, o que Deus efetuou 
em seu favor� II Coríntios �:�-��.

Vede João Wesley pregando a Cristo e Sua justiça em meio do 
formalismo, sensualidade e incredulidade. PJ ��. � � � � � � � �

�Os irmãos Wesley� Foram declarados inclementes e acusados 
de orgulho e vaidade, porque não rendiam homenagem aos mestres 
populares de seu tempo. Foram acusados de ceticismo, de práticas 
desordeiras e desprezo para com a autoridade. João Wesley 
destemidamente jogou essas acusações de volta sobre os que 
as haviam forjado, mostrando que eles mesmos eram responsáveis 
pelos males dos quais acusavam os metodistas. �Spirit of Prophecy, 
vol. �, págs. ����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.� � � � � � � � �
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Os servos de Deus palmilhavam caminho escabroso. Homens 
de influência e saber empregaram sua capacidade contra eles. Depois 
de algum tempo muitos dentre o clero manifestaram decidida 
hostilidade, e as portas da igreja fecharam-se contra a fé pura e contra 
os que a proclamavam. O procedimento do clero, denunciando-os do 
púlpito, suscitou os elementos das trevas, ignorância e iniqüidade. 
Reiteradas vezes João Wesley escapou da morte por um milagre da 
misericórdia de Deus. Quando a fúria da populaça foi excitada contra 
ele, e parecia não haver meio de escape, um anjo em forma humana 
vinha a seu lado, a plebe recuava, e o servo de Cristo saía em segurança 
do lugar de perigo. GC ���.

�� Que relatos Wesley escreveu dos livramentos que Deus 
lhe operou�

De seu livramento da populaça enraivecida em uma dessas 
ocasiões, disse Wesley: �Muitos se esforçaram por atirar-me ao chão, 
enquanto por um caminho escorregadio descíamos uma colina para ir 
à cidade, imaginando que se eu caísse ao chão, dificilmente me 
levantaria outra vez. Mas não tropecei absolutamente, nem sequer 
sofri a mínima escorregadela, até que fiquei inteiramente fora de seu 
alcance. ... Posto que muitos se esforçassem por lançar mão de meu 
colarinho e vestes, para arrojar-me por terra, não puderam de maneira 
nenhuma firmar-se: apenas um segurou firme na aba de meu colete, 
que logo lhe ficou na mão; a outra aba, em cujo bolso havia uma nota 
de banco, foi rasgada apenas pela metade. ... Um homem robusto, 
precisamente por trás, vibrou contra mim várias vezes grossa vara de 
carvalho, com a qual, caso me houvesse uma única vez batido na parte 
posterior da cabeça, ter-se-ia livrado de mais incômodos. Mas todas as 
vezes as pancadas se desviavam para o lado, não sei como; pois não 
podia mover-me nem para a direita nem para a esquerda. ... Outro veio 
correndo através da multidão, e levantando o braço para bater-me, 
subitamente o deixou cair, e apenas me tocou de leve a cabeça, 
dizendo: �Que cabelo macio ele tem�� ... Os primeiros homens a 
mudarem de atitude, foram os heróis populares, os líderes da plebe em 
todas as ocasiões, havendo um deles sido pugilista de circo.� � � � � � � � �
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�Por meio de quão suaves degraus nos prepara Deus para a Sua 
vontade� Há dois anos, um pedaço de tijolo roçou por meus ombros. 
Faz um ano que uma pedra me feriu entre os olhos. No mês passado 
recebi uma pancada, e nesta noite duas, uma antes que chegássemos à 
cidade, e outra depois que saímos; mas ambas não foram nada: pois 
conquanto um dos homens me batesse no peito com toda a força, e 
outro na boca com força tal que o sangue jorrou imediatamente, não 
senti de qualquer das pancadas dor maior do que se me houvessem 
tocado com uma palha.� - Obras de Wesley. GC ���-���.

�� O que tiveram que supor tar os metodistas daqueles 
primeiros dias� Mateus �:��.

Os metodistas daqueles primitivos dias - tanto o povo como os 
pregadores - suportavam ridículo e perseguição, não só dos membros 
da igreja mas também dos declaradamente irreligiosos que se 
inflamavam pelas falsas informações daqueles. Eram citados perante 
os tribunais de justiça - tribunais que o eram apenas de nome, pois a 
justiça era rara nas cortes daquele tempo. Freqüentemente sofriam 
violência por parte dos perseguidores. Multidões de populares iam de 
casa em casa destruindo móveis e bens, saqueando o que quer que 
desejassem, e brutalmente desacatando homens, mulheres e crianças. 
Nalguns casos eram afixados avisos públicos convocando os que 
desejavam ajudar a quebrar as janelas e saquear as casas metodistas, a 
se reunirem em um dado tempo e lugar. Estas flagrantes violações, 
tanto da lei humana como da divina, eram deixadas impunes. 
Promovia-se perseguição sistemática contra um povo cuja única falta 
era a de procurar desviar os pés dos pecadores, do caminho da 
destruição para a senda da santidade. GC ���.

�� O que João Wesley escreveu acerca das acusações feitas contra ele 
e seus companheiros� Mateus �:��-��; Lucas ��:��-��.
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 Disse João Wesley, referindo-se às acusações feitas contra ele e 
seus companheiros: �Alguns alegam que as doutrinas destes homens 
são falsas, errôneas e fanáticas; que são novas e delas não se ouviu 
senão ultimamente; que são quaquerismo, fanatismo e romanismo. 
Toda essa alegação já foi desfeita pela base, tendo sido amplamente 
demonstrado que todos os pontos dessa doutrina são a clara doutrina 
das Escrituras, interpretada por nossa própria igreja. Portanto, não 
pode ser nem falsa nem errônea, uma vez que sejam verdadeiras as 
Escrituras.� �Outros alegam: �Sua doutrina é muito estrita; elas tornam o 
caminho do Céu muito estreito.� E esta é na verdade a objeção original 
�visto que foi quase a única durante algum tempo�, e está secretamente 
contida em outras mil, que aparecem sob várias formas. Mas tornam eles 
o caminho do Céu de alguma maneira mais apertado do que nosso 
Senhor e Seus apóstolos o fizeram� É a sua doutrina mais estrita do que 
a da Bíblia� Considerai tão-somente alguns textos claros: �Amarás ao 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas 
as tuas forças, e de todo o teu entendimento�� �De toda a palavra ociosa 
que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo.� 
�Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo 
para glória de Deus.��

�Se sua doutrina é mais estrita do que isto, são merecedores da 
censura; mas sabeis em vossa consciência que não o é. E quem poderá 
ser um til menos estrito, sem corromper a Palavra de Deus� Poderá 
qualquer despenseiro dos mistérios de Deus ser contado como fiel, se 
muda qualquer parte de tão sagrado depósito� Não, não pode 
diminuir coisa alguma, nada pode abrandar; é constrangido a declarar 
a todos os homens: �Não posso rebaixar as Escrituras ao vosso gosto. 
Deveis elevar-vos até elas, ou perecer para sempre.� Este é o 
fundamento verdadeiro do outro clamor popular relativo à �falta de 
caridade desses homens�. Sem caridade, são eles� Em que sentido� Não 
alimentam o faminto, nem vestem o nu� �Não, não é esse o caso: não 
estão em falta nisto. Mas são tão sem caridade no julgar� Acham que 
ninguém mais pode salvar-se além dos que seguem o caminho deles.�� 
- Obras de Wesley. GC ���-���.

�� Foi principalmente devido a que ensinamentos errôneos, que a 
Inglaterra estava em grande declínio espiritual� Tito �:��. 
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 O declínio espiritual ocorrido na Inglaterra precisamente antes 
do tempo de Wesley, foi em grande parte o resultado do ensino 
antinômico. ��� Muitos afirmavam que Cristo abolira a lei moral, e que, 
portanto, os cristãos não estão na obrigação de a observar; que o 
crente está livre da �servidão das boas obras�. ��� Outros, admitindo 
embora a perpetuidade da lei, declaravam não ser ela necessária aos 
ministros a fim de exortarem o povo à obediência de seus preceitos, 
desde que aqueles a quem Deus elegera para a salvação �seriam, pelo 
impulso irresistível da graça divina, levados à prática da piedade e 
virtude�, ao passo que os que estavam destinados à condenação 
eterna �não tinham força para obedecer à lei divina�.� � � � � �
 ��� Outros, sustentando também que �os eleitos não podem 
cair da graça, nem privar-se do favor divino�, chegavam à conclusão 
ainda mais horrível de que �as ações ímpias que cometem não são 
realmente pecaminosas, nem devem considerar-se como violação da 
lei divina por parte deles, e que em conseqüência não têm motivo quer 
para confessar os pecados, quer para com os mesmos romper 
pelo arrependimento�. - Enciclopédia de McClintok e Strong, 
artigo �Antinomias�. Declaravam, portanto, que mesmo um dos mais vis 
pecados, �universalmente considerado como enorme violação da lei 
divina, não é pecado à vista de Deus�, cometido por um dos eleitos, 
�porque é um dos característicos essenciais e distintivos dos eleitos o 
não poderem fazer coisa alguma que seja desagradável a Deus ou 
proibida pela lei�. GC ���-���.

�� Estas monstruosas idéias são inspiradas por quem� Esta doutrina 
determinista levou as pessoas a que rejeição�

Estas monstruosas doutrinas são essencialmente as mesmas 
que o ensino posterior dos educadores e teólogos populares, de que 
não há lei divina imutável como norma do que é reto, mas que o padrão 
da moralidade é indicado pela própria sociedade, e tem estado 
constantemente sujeito a mudança. Todas estas idéias são inspiradas 
pelo mesmo espírito superior, sim, por aquele que mesmo entre os 
habitantes celestiais, sem pecado, iniciou sua obra de procurar derruir 
as justas restrições da lei de Deus.� � � � � � � � �

A doutrina dos decretos divinos, que inalteravelmente 
fixam o caráter dos homens, havia conduzido muitos à rejeição virtual da 
lei de Deus. GC ���.
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�� De que maneira João Wesley os refutou� Portanto, por que 
existem pessoas que não alcançam a salvação� 

Wesley perseverantemente se opôs aos erros dos ensinadores 
antinomistas, demonstrando que esta doutrina que levava ao 
antinomismo é contrária às Escrituras. �A graça de Deus se há 
manifestado, trazendo salvação a todos os homens.� �Isto é bom e 
agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os 
homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há 
um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo 
homem, o qual Se deu a Si mesmo em preço de redenção por todos.� Tito 
�:��; I Tim. �:�-�. O Espírito de Deus é concedido livremente, para 
habilitar todos os homens a apoderar-se dos meios de salvação. Assim 
Cristo, �a verdadeira Luz�, �ilumina a todo o homem que vem ao mundo�. 
João �:�. Os homens não conseguem a salvação, pela recusa voluntária 
da luz da vida. GC ���-���.

�� E quanto à lei de Deus, o que ele declarava� Isaías �:��; 
Jeremias ��:��; II Coríntios �:�-�.

Em resposta à alegação de que pela morte de Cristo foram 
abolidos os preceitos do decálogo, juntamente com a lei cerimonial, 
disse Wesley: �A lei moral, contida nos Dez Mandamentos e encarecida 
pelos profetas, Cristo não a anulou. Não era desígnio de Sua vinda 
revogar qualquer parte da mesma. Ela é uma lei que jamais poderá ser 
destruída, que �permanece firme como a fiel testemunha no Céu�. ... 
Existiu desde o princípio do mundo, sendo �escrita não em tábuas de 
pedra mas no coração de todos os filhos dos homens, quando saíram 
das mãos do Criador. E conquanto as letras que uma vez foram escritas 
pelo dedo de Deus ora estejam em grande parte apagadas pelo 
pecado, não podem elas contudo ser totalmente obliteradas, 
enquanto tivermos qualquer consciência do bem e do mal. Todos os 
requisitos desta lei devem continuar vigorando para toda a 
humanidade, e em todos os tempos, não dependendo isto do tempo 
ou do lugar, nem de qualquer outra circunstância sujeita a mudança, 
mas da natureza de Deus e da natureza do homem, e da imutável 
relação existente entre um e outro.� � � � � � � �
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��Não vim para destruir, mas cumprir.� ... Inquestionavelmente, o 

que Ele quer dizer neste passo, em conformidade com tudo que 

precede e segue, é: Vim para estabelecê-la em sua plenitude, a 

despeito de todas as interpretações dos homens; vim para colocar em 

uma perspectiva ampla e clara o que quer que nela fosse obscuro; vim 

para declarar a significação verdadeira e completa de cada parte da lei; 

para mostrar o comprimento e largura, a extensão total, 

de cada mandamento nela contido, e a altura e profundidade, a 

inconcebível pureza e espiritualidade dela, em todas as suas partes.� 

- Obras de Wesley. GC ���-���.

��� Assim, que íntima ligação há entre a Lei e o Evangelho� 

Romanos �:�; ��:�.

Wesley advogou a harmonia perfeita da lei e do evangelho. 

�Há, portanto, a mais íntima ligação que se pode conceber, entre a lei e 

o evangelho. Por um lado a lei continuamente nos abre o caminho para 

o evangelho, e no-lo aponta; por outro, o evangelho nos conduz ao 

cumprimento mais exato da lei. A lei, por exemplo, exige de nós amar a 

Deus e ao próximo, sermos mansos, humildes e santos. Sentimos não 

ser capazes destas coisas; sim, �isto para o homem é impossível�; mas 

vemos uma promessa de que Deus nos concederá esse amor, e nos fará 

humildes, mansos e santos; lançamos mão deste evangelho, destas 

alegres novas; é-nos feito segundo a nossa fé; e �a justiça da lei se cumpre 

em nós�, pela fé em Cristo Jesus.� GC ���.

��� Segundo Wesley, que classe estava entre os mais acérrimos 

inimigos do Evangelho de Cristo�
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 �Entre os mais acérrimos inimigos do evangelho de Cristo�, 
disse Wesley, �estão os que aberta e explicitamente �julgam a lei�, �falam 
mal da lei�; ensinam os homens a destruir �anular, afrouxar, desfazer a 
obrigação de observância�, não apenas um dos menores ou dos 
maiores mandamentos, mas todos eles, de uma vez. ... A mais 
surpreendente de todas as circunstâncias que acompanham este grande 
engano, é que os que a ele se entregam crêem que realmente honram a 
Cristo subvertendo Sua lei, e que estão a engrandecer-Lhe o caráter 
quando se encontram a destruir Sua doutrina� Sim, honram-nO, 
exatamente como fez Judas, quando disse: �Eu Te saúdo, Mestre, e O 
beijou.� E Ele pode de maneira igualmente justa dizer a cada um deles: 
�Trais o Filho do homem com um beijo�� Não é outra coisa senão traí-Lo 
com um beijo, falar de Seu sangue e arrancar-Lhe a coroa, considerando 
levianamente qualquer parte de Sua lei, sob o pretexto de fazer avançar 
Seu evangelho. Nem em verdade poderá escapar desta acusação 
alguém que pregue a fé de qualquer maneira que, direta ou 
indiretamente, tenda a pôr de parte qualquer ponto de obediência; 
que pregue a Cristo de modo a, de qualquer forma, anular ou 
enfraquecer o menor dos mandamentos de Deus.� - Obras de Wesley.� � � � � � � � � �

Aos que insistiam em que �a pregação do evangelho responde 
a todos os fins da lei�, Wesley replicava: �Isto negamos expressamente. 
Não corresponde ao primeiro objetivo da própria lei, a saber: 
convencer os homens do pecado, despertar aos que ainda dormem às 
bordas do inferno.� O apóstolo Paulo declara que �pela lei vem o 
conhecimento do pecado�; �e antes que o homem esteja convicto do 
pecado, não sentirá verdadeiramente a necessidade do sangue 
expiatório de Cristo. ... �Não necessitam de médico os que estão sãos�, 
como nosso Senhor mesmo observa, �mas, sim, os que estão enfermos�. 
É absurdo, portanto, oferecer médico aos que estão sãos, ou que ao 
menos se imaginam assim. Deveis primeiramente convencê-los de 
que estão doentes; de outra maneira não vos agradecerão o trabalho. É 
igualmente absurdo oferecer Cristo àqueles cujo coração está são, não 
tendo ainda sido quebrantado.� - Obras de Wesley. GC ���-���.

��� Enquanto pregava o Evangelho da graça, o que juntamente 
ele engrandecia� Somos capazes de calcular os resultados 
completos do profícuo e extenso ministério de João Wesley�
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 Assim, enquanto pregava o evangelho da graça de Deus, 
Wesley, a exemplo de seu Mestre, procurava engrandecer a lei e torná-
la gloriosa. Fielmente cumpriu a obra que Deus lhe confiara, e gloriosos 
foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. No final de sua 
longa vida de mais de oitenta anos - havendo sido mais de meio século 
empregado no ministério itinerante - seus adeptos declarados eram 
em número de mais de meio milhão de almas. Mas a multidão que 
mediante seus labores foi erguida da ruína e degradação do pecado, 
para vida mais elevada e pura, e o número dos que pelo seu ensino 
alcançaram experiência mais profunda e mais rica, nunca se 
conhecerão antes que a família toda dos resgatados seja reunida no 
reino de Deus. A vida de Wesley apresenta a todo cristão uma 
lição de inapreciável valor. Oxalá a fé e a humildade, o incansável zelo, 
o espírito abnegado e a devoção deste servo de Cristo se reflitam nas 
igrejas de hoje� GC ���.

��� O que a morte de Cristo provou� Existe algum conflito entre 
a justiça e a misericórdia de Deus� Isaías �:��; Salmos ��:��; 
Romanos �:��-��.

A morte de Cristo, provou que a administração e o governo 
de Deus são sem defeito. A acusação de Satanás quanto aos 
atributos conflitantes de justiça e misericórdia, foi indubitavelmente 
liquidada para sempre. Cada voz dentro e fora do céu testificará 
um dia da justiça, da misericórdia e dos exaltados atributos de Deus. 
Man. ���, Ano: ����. �Trecho em Questões sobre Doutrina, ����.� � �

��� Após esta sublime demonstração do caráter amoroso de Deus, 
do que o Universo estará seguro por toda a eternidade� Naum �:�.

Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica 
justificado. O Onipotente é dado a conhecer como o Deus de amor. As 
acusações de Satanás são refutadas, e revelado seu caráter. A rebelião 
não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente 
no Universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a 
apostasia. Mediante o sacrifício feito pelo amor, os habitantes da Terra e 
do Céu se acham ligados a seu Criador por laços de indissolúvel união. 
DTN ��.
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Lição 09                                                                                         01/12/2018

A Guerra contra as Duas Testemunhas
Verso Áureo: E disse-me: Que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um 
castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas sete 
lâmpadas; e sete canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no 
seu topo. E, por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e 
outra à sua esquerda. [...] Então ele disse: Estes são os dois ungidos, que 
estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4:2-3, 14.

�� Apesar da Reforma Protestante ter avançado por muitos países 
da Europa, houveram aqueles que continuaram em aliança 
com o papado� Que país se destacou na guerra prolongada contra 
as Escrituras� Quando foi que os resultados desta contínua rejeição 
se manifestaram em seu ponto culminante� 

No século XVI, a Reforma, apresentando ao povo uma Bíblia 
aberta, procurava admissão em todos os países da Europa. Algumas 
nações receberam-na com alegria, como um mensageiro do Céu. Em 
outras terras o papado conseguiu em grande parte impedir-lhe a 
entrada; e a luz do conhecimento da Escritura Sagrada, com sua 
enobrecedora influência, foi quase totalmente excluída. Em um país, 
posto que a luz encontrasse entrada, não foi compreendida por causa 
das muitas trevas. Durante séculos a verdade e o erro lutaram pelo 
predomínio. Finalmente o mal triunfou e a verdade divina foi rejeitada. 
�Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram 
mais as trevas do que a luz.� João �:��. Permitiu-se que a nação colhesse 
os resultados da conduta que adotara. A restrição do Espírito de Deus foi 
removida de um povo que tinha desprezado o dom de Sua graça. 
Consentiu-se que o mal chegasse a crescer. E todo o mundo viu os frutos 
da rejeição voluntária da luz.� �

Esta guerra contra a Escritura Sagrada, prosseguida durante 
tantos séculos na França, culminou nas cenas da Revolução. Aquela 
terrível carnificina foi apenas o resultado legítimo da supressão da 
Escritura por parte de Roma. Apresentou ao mundo o mais flagrante 
exemplo da operação dos princípios papais - exemplo dos resultados a 
que por mais de mil anos tendia o ensino da Igreja de Roma. GC ���.



69

�� A supremacia papal fora predita pelos profetas� O que o 
apóstolo João revela em relação à França� Daniel �:�-�, ��-��; 
Mateus ��:��-��; II Tessalonicenses �:�-�.

A supressão das Escrituras durante o período da supremacia 
papal, foi predita pelos profetas; e o Revelador �o apóstolo João� indica 
também os terríveis resultados que deveriam sobrevir especialmente à 
França pelo domínio do �homem do pecado�.�

Disse o anjo do Senhor: �Pisarão a santa cidade por quarenta e 
dois meses. E darei poder às Minhas duas Testemunhas, e profetizarão 
por mil, duzentos e sessenta dias, vestidas de saco. ... E, quando 
acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará 
guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça 
da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde 
o seu Senhor também foi crucificado. ... E os que habitam na Terra se 
regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos 
outros; porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que 
habitam sobre a Terra. E depois daqueles três dias e meio o espírito de 
vida, vindo de Deus, entrou neles; e puseram-se sobre seus pés, e caiu 
grande temor sobre os que os viram.� Apoc. ��:�-��. GC ���.

�� Por quanto tempo a igreja sofreria opressão de Roma papal� 
O que ocorreu ao término do período� Desde então,  o 
papado conseguiu retomar o poder que antes possuía� 
Apocalipse ��:�, ��; ��:�. 

Os períodos aqui mencionados - �quarenta e dois meses� e �mil, 
duzentos e sessenta dias� - são o mesmo, representando igualmente o 
tempo em que a igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 
�.��� anos da supremacia papal começaram em ��� de nossa era e 
terminariam, portanto, em ����. Nessa ocasião um exército francês 
entrou em Roma e tomou prisioneiro o papa, que morreu no exílio. 
Posto que logo depois fosse eleito novo papa, a hierarquia papal nunca 
pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. GC ���.
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�� O que Cristo predisse em relação a esta grande tribulação� 
Devido a que influência foi possível a perseguição cessar antes�

 A perseguição da igreja não continuou durante o período todo 
dos �.��� anos. Deus, em misericórdia para com Seu povo, abreviou o 
tempo de sua dolorosa prova. Predizendo a �grande tribulação� a 
sobrevir à igreja, disse o Salvador: �Se aqueles dias não fossem 
abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos escolhidos 
serão abreviados aqueles dias.� Mat. ��:��. Pela influência da Reforma, 
a perseguição veio a termo antes de ����. GC ���-���.

�� O que simboliza as duas testemunhas de Apocalipse �� e por quê� 
Zacarias �:�-��. 

Relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta: 
�Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante do Deus 
de toda a Terra.� �Tua Palavra�, diz o salmista, �é lâmpada para meus pés, 
e luz para o meu caminho.� Apoc. ��:�; Sal. ���:���. As duas 
testemunhas representam as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. 
Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da 
lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os 
tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontam para um 
Salvador por vir. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam 
acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos 
tipos e profecias. GC ���.

�� O que significa dizer que profetizariam vestidas de saco� 
Apocalipse ��:�-�.

�Profetizarão por mil, duzentos e sessenta dias, vestidas de 
saco.� Durante a maior parte deste período, as testemunhas de Deus 
permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurava 
ocultar do povo a Palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas 
falsas para contradizerem o testemunho daquela. 
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Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular; 
quando seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios 
todos os esforços para descobrir como desviar da mesma o espírito do 
povo; quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades 
eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das 
masmorras, martirizados por sua fé, ou obrigados a fugir para a 
fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da Terra - então 
profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Contudo, 
continuaram com seu testemunho por todo o período de �.��� anos. 
Nos mais obscuros tempos houve fiéis que amavam a Palavra de Deus e 
eram ciosos de Sua honra. A esses fiéis servos foram dados sabedoria, 
autoridade e poder para anunciar Sua verdade durante aquele 
tempo todo. GC ���.

�  �
�� Qual é o sentido da terrível  declaração do verso �� 
Apocalipse ��:�-�.

�Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e 
devorará os seus inimigos; e, se alguém lhes quiser fazer mal, importa 
que assim seja morto.� Os homens não poderão impunemente 
espezinhar a Palavra de Deus. O sentido desta terrível declaração é 
apresentado no capítulo final do Apocalipse: �Eu testifico a todo 
aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes 
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão 
escritas neste livro; e, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta 
profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, 
que estão escritas neste livro.� Apoc. ��:�; ��:�� e ��.� � � � � � � � � � � �

Estas são as advertências que Deus deu para guardar os homens 
de mudar de qualquer maneira o que revelou ou ordenou. Essas 
solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que por sua 
influência levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. 
Deveriam fazer tremer aos que declaram ser de pouca importância 
obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que exaltem suas próprias 
opiniões acima da revelação divina, todos os que mudem o sentido claro 
das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência, ou pelo 
motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível 
responsabilidade. A Palavra escrita, a lei de Deus, aferirá o caráter de 
todo homem, e condenará a todos a quem esta infalível prova declarar 
em falta. GC ���.
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�� O que ocorreria com as duas testemunhas quando estivessem 
acabando de testemunhar vestidas de saco� Este poder � a besta que 
sobe do abismo � representa Roma papal ou um outro poder� 
Apocalipse ��:�.

�Quando acabarem �estiverem acabando� seu testemunho.� O 
período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de 
saco, finalizou-se em ����. Aproximando-se elas do termo de sua obra 
em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado 
pela �besta que sobe do abismo�. Em muitas das nações da Europa os 
poderes que governaram na Igreja e no Estado foram durante séculos 
dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz 
referência a uma nova manifestação do poder satânico.� � � � � � �

Fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a 
Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando-a 
do povo. Sob seu domínio as testemunhas profetizaram �vestidas de 
saco�. Mas um outro poder - a besta do abismo - deveria surgir para fazer 
guerra aberta e declarada contra a Palavra de Deus. GC ���-���.

�� O que o antigo Egito e a cidade de Sodoma espiritualmente 
representam� Apocalipse ��:�.

A �grande cidade� em cujas ruas as testemunhas foram mortas, 
e onde seus corpos mortos jazeram, é �espiritualmente� o Egito. De 
todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira 
mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos Seus preceitos. 
Nenhum monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante 
contra a autoridade do Céu do que o fez o rei do Egito. Quando, em 
nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó 
orgulhosamente, respondeu: �Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, 
para deixar ir Israel� Não conheço o Senhor, nem tão pouco deixarei ir 
Israel.� Êxo. �:�. Isto é ateísmo; e a nação representada pelo Egito daria 
expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo, e 
manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A �grande 
cidade� é também comparada �espiritualmente� com Sodoma. 
A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus, manifestou-se 
especialmente na licenciosidade. E esse pecado também deveria ser 
característica preeminente da nação que cumpriria as especificações 
deste texto.� � � � � � � � � � �



Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 
����, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer 
guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas 
testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o 
ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. GC ���.�  �

��� Teve essa profecia um cumprimento exato na História� De que 
maneira a França revolucionária revelou as características do Egito 
e Sodoma� A propagação mundial dos ensinos que resultaram na 
Revolução Francesa, trará que consequência� O que deve ser feito 
a fim de perseverarmos na fidelidade� I Tessalonicenses �:��-��. 

Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história 
da França. Durante a Revolução, em ����, �o mundo pela primeira vez 
ouviu uma assembléia de homens, nascidos e educados na civilização, e 
assumindo o direito de governar uma das maiores nações européias, 
levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do 
homem recebe, e renunciar unanimemente à crença na Divindade e culto 
à mesma�. - Vida de Napoleão Bonaparte, de Sir Walter Scott. �A França é a 
única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro 
autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o 
Autor do Universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos, tem 
havido e ainda continua a haver, na Inglaterra, Alemanha, Espanha e 
em outras terras; mas a França fica à parte, na história universal, como o 
único Estado que, por decreto da Assembléia Legislativa, declarou não 
haver Deus, e em cuja capital a população inteira, e vasta maioria em 
toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram 
com alegria ao ouvirem a declaração.� - Blackwood�s Magazine, 
de novembro de ����.�� � � � � � � �

A França também apresentou as características que mais 
distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário mostrou-se 
um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que 
trouxera destruição às cidades da planície. 
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E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade 
da França, conforme os dá a profecia: �Ligada intimamente a estas leis 
que afetam a religião, estava a que reduzia a união pelo casamento 
- o mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar, cuja 
indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação 
da sociedade - à condição de mero contrato civil de caráter transitório, em 
que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que, à vontade, 
poderiam desfazer. ... Se os demônios se houvessem disposto a 
trabalhar para descobrir o modo mais eficaz de destruir o que quer que 
seja venerável, belo ou perdurável na vida doméstica, e de obter ao 
mesmo tempo certeza de que o mal que era seu objetivo criar se 
perpetuaria de uma geração a outra, não poderiam ter inventado 
plano mais eficiente do que a degradação do casamento. ... 
Sofia Arnoult, atriz famosa pelos ditos espirituosos que proferia, 
descreveu o casamento republicano como sendo �o sacramento 
do adultério�.� - Scott. GC ���-���.�

A anarquia procura varrer todas as leis, não somente as 
divinas mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder; 
vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas 
tomam parte, a expensas de muitos; as combinações entre as classes 
pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, o espírito 
de desassossego, tumulto e matança; a disseminação mundial dos 
mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa 
- tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante 
àquela que convulsionou a França.� � � � � � �

Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens hoje. 
Para ficar em pé em meio de tais convulsões, devem hoje lançar os 
fundamentos do caráter. Ed. ���.

��� De que maneira se cumpriu a especificação que dizia que era: 
�onde o Seu Senhor também foi crucificado�� Mateus ��:��-��.

�Onde o seu Senhor também foi crucificado.� Essa especificação 
da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o 
e s p í r i t o  d e  i n i m i z a d e  c o n t r a  C r i s t o  o s t e n t a d o  m a i s 
surpreendentemente. Em nenhum país encontrara a verdade mais 
atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu 
aos que professavam o evangelho, crucificou a Cristo na pessoa 
de Seus discípulos. GC ���.
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��� Como foi o testemunho da verdade dado na França ao decorrer 
dos séculos� 

Século após século o sangue dos santos fora derramado. 
Enquanto os valdenses, �pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus 
Cristo�, depunham a vida nas montanhas do Piemonte, idêntico 
testemunho da verdade era dado por seus irmãos, os albigenses da 
França. Nos dias da Reforma seus discípulos foram mortos com 
horríveis torturas. Rei e nobres, senhoras de alto nascimento e 
delicadas moças, o orgulho e a nobreza da nação, haviam recreado os 
olhos com as agonias dos mártires de Jesus. Os bravos huguenotes, 
batendo-se pelos direitos que o coração humano preza como os mais 
sagrados, tinham derramado seu sangue em muitos campos de rudes 
combates. Os protestantes eram tidos na conta de proscritos, punha-se 
a preço a sua cabeça e eram perseguidos como animais selvagens.� � � � � �

A �igreja no deserto�, os poucos descendentes dos antigos cristãos 
que ainda penavam na França no século XVIII, ocultando-se nas 
montanhas do sul, acariciavam ainda a fé de seus pais. Aventurando-se a 
reunir-se à noite ao lado das montanhas ou dos pantanais solitários, 
eram caçados por cavalarianos e arrastados para a escravidão nas 
galeras, por toda a vida. �Os mais puros, cultos e inteligentes dos 
franceses, foram acorrentados, em horríveis torturas, entre ladrões e 
assassinos.� - Wylie. Outros, tratados com mais misericórdia, eram 
fuzilados a sangue frio, caindo, indefesos e desamparados, de joelhos, 
em oração. Centenas de homens idosos, indefesas mulheres e 
inocentes crianças eram deixados mortos sobre a terra em seu lugar de 
reunião. Atravessando-se a encosta das montanhas ou a floresta, onde 
estavam acostumados a reunir-se, não era raro encontrarem-se �a cada 
passo corpos mortos, pontilhando a relva, e cadáveres a balançar 
suspensos das árvores�. Seu território, devastado pela espada, pelo 
machado, pela fogueira, �converteu-se em vasto e triste deserto�. 
�Estas atrocidades não eram ordenadas ... em qualquer época obscura, 
mas na era brilhante de Luís XIV. Cultivavam-se então as ciências, as 
letras floresciam, os teólogos da corte e da capital eram homens 
doutos e eloqüentes, aparentando perfeitamente as graças da 
humildade e caridade.� - Wylie. GC ���-���.
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Lição 10                                                                                         08/12/2018

A Bíblia e a Revolução Francesa
Verso Áureo: E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso 
e segurança para sempre. Isaías 32:17.

�� Que morticínio ficou registrado como o mais tenebroso do negro 
catálogo de crimes� Durante quanto tempo persistiu o massacre�

O mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, a mais 
horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos, foi o 
massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com 
estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e 
cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos 
insistiram, sancionou a hedionda obra. Um sino badalando à noite 
dobres fúnebres, foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes 
que dormiam tranqüilamente em suas casas, confiando na honra 
empenhada de seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e 
assassinados a sangue frio.� � � � � � � �

Como Cristo fora o chefe invisível de Seu povo ao ser tirado do 
cativeiro egípcio, assim foi Satanás o chefe invisível de seus súditos na 
horrível obra de multiplicar os mártires. Durante sete dias perdurou o 
massacre em Paris, sendo os primeiros três com inconcebível fúria. E não 
se limitou unicamente à cidade, mas por ordem especial do rei estendeu-
se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não 
se respeitava nem idade nem sexo. Não se poupava nem a inocente 
criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, 
velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente abatidos. Por toda a 
França a carnificina durou dois meses. Pereceram setenta mil da legítima 
flor da nação. GC ���.

�� Como foi a recepção das notícias do massacre em Roma� 
Salmos ��:��; Provérbios �:��-��.
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 �Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação 
entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o 
mensageiro com mil coroas; o canhão de Santo Ângelo reboou em 
alegre salva; os sinos tangeram em todos os campanários; fogueiras 
festivas tornaram a noite em dia; e Gregório XIII, acompanhado dos 
cardeais e outros dignitários eclesiásticos, foi, em longa procissão, à 
igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum. ... Uma 
medalha foi cunhada para comemorar o massacre, e no Vaticano ainda 
se podem ver três quadros de Vasari descrevendo o ataque ao 
almirante, o rei em conselho urdindo a matança, e o próprio morticínio. 
Gregório enviou a Carlos a Rosa de Ouro; e quatro meses depois da 
carnificina, ... ouviu complacentemente ao sermão de um padre 
francês, ... que falou daquele �dia tão cheio de felicidade e regozijo, em 
que o santíssimo padre recebeu a notícia, e foi em aparato solene dar 
graças a Deus e a São Luís�.� - O Massacre de São Bartolomeu, 
de Henry White. GC ���-���.

�� Semelhantemente, por quem foi dirigida a Revolução Francesa�

O mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São 
Bartolomeu, dirigiu também as cenas da Revolução. Foi declarado ser 
Jesus Cristo um impostor e o grito de zombaria dos incrédulos 
franceses era: �Esmagai o Miserável�� querendo dizer Cristo. Blasfêmia 
que desafiava o Céu e abominável impiedade iam de mãos dadas, e os 
mais vis dentre os homens, os mais execráveis monstros de crueldade e 
vício, eram elevados aos mais altos postos. Em tudo isso, prestava-se 
suprema homenagem a Satanás, enquanto Cristo, em Suas 
características de verdade, pureza e amor abnegado, era crucificado. 
GC ���.

�� Como agiram os revolucionários contra Deus e Sua Palavra�

�A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os 
matará.� O poder ateísta que governou na França durante a Revolução 
e reinado do terror, desencadeou contra Deus e Sua santa Palavra uma 
guerra como jamais o testemunhara o mundo. 

77



O culto à Divindade fora abolido pela Assembléia Nacional. 
Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a 
manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés. As 
instituições das Escrituras Sagradas, abolidas. O dia de repouso semanal 
foi posto de lado, e em seu lugar cada décimo dia era dedicado à orgia e 
blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos. E anúncios afixados 
visivelmente nos cemitérios, declaravam ser a morte um sono eterno.� � � �

Disseram estar o temor de Deus tão longe do princípio da 
sabedoria que era o princípio da loucura. Todo culto foi proibido, 
exceto o da liberdade e do país. O �bispo constitucional de Paris foi 
obrigado a desempenhar a parte principal na farsa mais cínica e 
escandalosa que já se levou à cena em face de uma representação 
nacional. ... Em plena procissão foi ele empurrado a fim de declarar à 
Convenção que a religião por ele ensinada durante tantos anos, era, em 
todo o sentido, uma peça de artimanha, destituída de fundamento 
tanto na História como na verdade sagrada. Negou em termos solenes 
e explícitos a existência da Divindade a cujo culto fora consagrado, 
dedicando-se, para o futuro, à homenagem da liberdade, igualdade, 
virtude e moralidade. Depôs então sobre a mesa os paramentos 
episcopais, recebendo fraternal abraço do presidente da Convenção. 
Vários padres apóstatas seguiram o exemplo deste prelado�. - Scott. 
GC ���-���.

�� Em profecia, o que cada dia representa, literalmente� 
Portanto, em que condição ficou a Bíblia na França durante 
�  a n o s  e  m e i o  � n o v e m b r o  d e  � � � �  a  j u n h o  d e  � � � � � � 
Números ��:��; Ezequiel �:� ���; Apocalipse ��:�-��.

Foi em ���� que os decretos que aboliam a religião cristã e 
punham de parte a Escritura Sagrada, passaram na Assembléia francesa. 
GC ���.� � � � �

�E os que habitam na Terra se regozijarão sobre eles, e se 
alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros; porquanto estes dois 
profetas tinham atormentado os que habitam sobre a Terra.� A França 
incrédula fizera silenciar a voz reprovadora das duas testemunhas de 
Deus. A Palavra da verdade jazeu morta em suas ruas, e os que odiavam 
as restrições e exigências da lei de Deus estavam jubilosos. Os homens 
publicamente desafiavam o rei dos Céus. Semelhantes aos pecadores 
da antiguidade, clamavam: �Como o sabe Deus� ou há conhecimentos 
no Altíssimo�� Sal. ��:��.� � � � � � � � � � �
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Com blasfema ousadia, que se diria incrível, disse um dos 
padres da nova ordem: �Deus, se existis, vingai Vosso nome injuriado. 
Eu Vos desafio� Conservais-Vos em silêncio; não ousais fazer uso de 
Vossos trovões. Quem depois disso crerá em Vossa existência�� 
- História, de Lacretelle, e História da Europa, de Alison. Que eco fiel é isto, 
da pergunta de Faraó: �Quem é o Senhor para que eu obedeça 
a Sua voz�� �Não conheço o Senhor�� GC ���-���.

�� O que Deus declara quanto aos que pervertem a verdade� 
Que culto os revolucionários entronizaram� Daniel ��:��-��.

�Disse o néscio em seu coração: Não há Deus.� Sal. ��:�. 
E declara o Senhor relativamente aos que pervertem a verdade: 
�A todos será manifesto o seu desvario.� II Tim. �:�. Depois que a França 
renunciou ao culto do Deus vivo, �o Alto e o Sublime que habita na 
eternidade�, pouco tempo se passou até descer ela à idolatria degradante, 
pelo culto da deusa da Razão, na pessoa de uma mulher dissoluta. E isto 
na assembléia representativa da nação, e pelas suas mais altas 
autoridades civis e legislativas� Diz o historiador: �Uma das cerimônias 
deste tempo de loucuras permanece sem rival pelo absurdo 
combinado com a impiedade. As portas da convenção foram abertas 
de par em par a uma banda de música, seguida dos membros da 
corporação municipal, que entraram em solene procissão, cantando 
um hino de louvor à liberdade e escoltando, como o objeto de seu futuro 
culto, uma mulher coberta com um véu, a quem denominavam a deusa 
da Razão. Levada à tribuna, tirou-se-lhe o véu com grande pompa, e foi 
colocada à direita do presidente, sendo por todos reconhecida como 
dançarina de ópera. ... A essa pessoa, como mais apropriada 
representante da razão a que adoravam, a Convenção Nacional da 
França prestou homenagem pública.��

�Essa momice �gesto ridículo�, ímpia e ridícula, entrou em voga; 
e o instituir a deusa da Razão foi repetido e imitado, por todo o país, 
nos lugares em que os habitantes desejavam mostrar-se à altura 
da Revolução.� - Scott.�� �
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Disse o orador que apresentou o culto da Razão: �Legisladores� 
O fanatismo foi substituído pela razão. Seus turvos olhos não poderiam 
suportar o brilho da luz. Neste dia, imenso público se congregou sob 
aquelas abóbadas góticas que, pela primeira vez, fizeram ecoar a 
verdade. Ali, os franceses celebraram o único culto verdadeiro - o da 
Liberdade, o da Razão. Ali formulamos votos de prosperidade às armas da 
República. Ali abandonamos ídolos inanimados para seguir a Razão, esta 
imagem animada, a obra-prima da natureza.� - História da Revolução 
Francesa, de Thiers, vol. �, págs. ��� e ���.� �

Ao ser a deusa apresentada à Convenção, o orador tomou-a 
pela mão e, voltando-se à assembléia, disse: �Mortais, cessai de tremer 
perante os trovões impotentes de um Deus que vossos temores 
criaram. Não reconheçais, doravante, outra divindade senão a Razão. 
Ofereço-vos sua mais nobre e pura imagem; se haveis de ter ídolos, 
sacrificai apenas aos que sejam como este. ... Caí perante o augusto 
Senado da Liberdade, ó Véu da Razão� ...� � � � � � � � �

�A deusa, depois de ser abraçada pelo presidente, foi elevada a um 
carro suntuoso e conduzida, por entre vasta multidão, à catedral de Notre 
Dame para tomar o lugar da Divindade. Ali foi ela erguida ao altar-mor e 
recebeu a adoração de todos os presentes.� - Alison. GC ���-���.

�� O que se seguiu não muito tempo depois� 

Não muito depois, seguiu-se a queima pública da Escritura 
Sagrada. Em uma ocasião, �a Sociedade Popular do Museu� entrou no 
salão da municipalidade, exclamando: �Vive La Raison�� e carregando 
na extremidade de um mastro os restos meio queimados de vários 
livros, entre os quais breviários, missais, e o Antigo e Novo 
Testamentos, livros que �expiavam em grande fogo�, disse o 
presidente, �todas as loucuras que tinham feito a raça humana 
cometer�. - Journal de Paris, �� de novembro de ���� �nº ����. GC ���.

�� Quem começara a obra que o ateísmo estava a completar�

Foi o papado que começara a obra que o ateísmo estava a 
completar: a política de Roma produzira aquelas condições sociais, 
políticas e religiosas, que estavam precipitando a França na ruína. 
Referindo-se aos horrores da Revolução, dizem escritores que esses 
excessos devem ser atribuídos ao trono e à igreja. Com estrita justiça 
devem ser atribuídos à igreja. 
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O papado envenenara a mente dos reis contra a Reforma, como 
inimiga da coroa, elemento de discórdia que seria fatal à paz e 
harmonia da nação. Foi o gênio de Roma que por este meio inspirou 
a mais espantosa crueldade e mortificante opressão que procediam 
do trono.� � � �

O espírito de liberdade acompanhava a Bíblia. Onde quer que o 
evangelho era recebido, despertava-se o povo. Começavam os 
homens a romper as algemas que os haviam conservado escravos da 
ignorância, vício e superstição. Começavam a pensar e agir como 
homens. Os monarcas, ao verem isto, temeram pelo seu despotismo.� �

Roma não foi tardia em inflamar seus ciosos temores. Disse o 
papa ao regente da França em ����: �Esta mania �o protestantismo�, 
não somente confundirá e destruirá a religião, mas todos os 
principados, nobreza, leis, ordens e classes juntamente.� - História dos 
Protestantes da França, G. de Félice. Poucos anos mais tarde um núncio 
papal advertiu ao rei: �Majestade, não vos enganeis. Os protestantes 
subverterão toda a ordem civil e religiosa. ... O trono está em tão grande 
perigo como o altar. ... A introdução de uma nova religião deve 
necessariamente introduzir novo governo.� - História da Reforma no 
Tempo de Calvino, D�Aubigné. E os teólogos apelavam para os 
preconceitos do povo, declarando que a doutrina protestante �instiga 
os homens à novidade e loucura; despoja o rei da dedicada afeição de 
seus súditos e devasta tanto a Igreja como o Estado�. Assim Roma 
conseguiu predispor a França contra a Reforma. �Foi para manter o 
trono, preservar os nobres e conservar as leis, que pela primeira vez 
se desembainhou na França a espada da perseguição.� - Wylie. 
GC ���-���.

�� O que o ensino das Escrituras teria feito pela nação�

Mal imaginavam os governantes do país os resultados daquela 
política fatal. O ensino da Escritura Sagrada teria implantado no 
espírito e no coração do povo os princípios de justiça, temperança, 
verdade, eqüidade e benevolência, que são a própria pedra 
fundamental da prosperidade da nação. �A justiça exalta as nações.� 
Donde, �com justiça se estabelece o trono�. Prov. ��:��; ��:��. �O efeito 
da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança, para 
sempre.� Isa. ��:��. 
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O que obedece à lei divina é o que melhor respeitará e obedecerá 
às leis de seu país. O que teme a Deus honrará ao rei no exercício de toda a 
autoridade justa e legítima. Mas a desditosa França proibiu a Bíblia e 
condenou seus discípulos. Século após século, homens de princípios e 
integridade, homens de agudeza intelectual e força moral, que tinham 
coragem de confessar suas convicções e fé para sofrer pela verdade, 
sim, durante séculos esses homens labutaram como escravos nas 
galeras, pereceram na fogueira, ou apodreceram nas celas das 
masmorras. Milhares e milhares encontraram segurança na fuga; e isto 
continuou por duzentos e cinqüenta anos depois do início da Reforma. 
GC ���-���.

��� O que os fiéis levavam consigo ao fugirem do país devido 
às perseguições� Só em Paris, quantos mendigos haviam ao romper 
a Revolução� Que classe apenas prosperava� 

�Quase não houve geração de franceses, durante esse longo 
período, que não testemunhasse os discípulos do evangelho fugindo 
diante da fúria insana do perseguidor, levando consigo a inteligência, as 
artes, a indústria, a ordem, nas quais, em regra, grandemente se 
distinguiam, para o enriquecimento das terras em que encontravam asilo. 
E à medida que enchiam outros países com esses valiosos dons, privavam 
deles o seu próprio país. Se tudo que então foi repelido se houvesse 
conservado na França; se, durante esses trezentos anos, a habilidade 
industrial dos exilados tivesse estado a cultivar seu solo; se durante 
esses trezentos anos, seu pendor artístico tivesse estado a aperfeiçoar 
suas indústrias; se durante esses três séculos, seu gênio inventivo e 
poder analítico tivessem estado a enriquecer sua literatura e a cultivar 
sua ciência; se a sabedoria deles estivesse a guiar seus conselhos, a 
bravura a pelejar em suas batalhas e a eqüidade a formular suas leis, e 
estivesse a religião da Bíblia a fortalecer o intelecto e a governar a 
consciência de seu povo, que glória não circundaria hoje a França� Que 
país grandioso, próspero e feliz - modelo das nações não teria ela sido�� � �

�Mas o fanatismo cego baniu de seu solo todo ensinador da 
virtude, todo campeão da ordem, todo defensor honesto do trono, 
dizendo aos homens que teriam dado ao país �renome e glória� na Terra: 
Escolhei o que quereis: a fogueira ou o exílio. �Finalmente a ruína do 
Estado foi completa; não mais restavam consciências para serem 
proscritas; não mais religião para arrastar-se à fogueira; não mais 
patriotismo para ser desterrado.� - Wylie. E a Revolução, com todos os 
seus horrores, foi o tremendo resultado.� � � � � � � � � � �



83

�Com a fuga dos huguenotes, um declínio geral baixou sobre a 
França. Florescentes cidades manufatureiras caíram em decadência; 
férteis distritos voltaram a sua natural rusticidade; embotamento 
intelectual e decadência moral sucederam-se a um período de 
desusado progresso. Paris tornou-se um vasto asilo de mendicidade, e 
calcula-se que, ao romper a Revolução, duzentos mil pobres reclamavam 
caridade das mãos do rei. Somente os jesuítas floresciam na nação 
decadente, e governavam com terrível tirania sobre escolas e igrejas, 
prisões e galés.� GC ���-���.

��� O que o Evangelho de Cristo teria possibilitado à nação� 
Como agiam os ricos� Sob que classes recaía os encargos 
de sustentar as autoridades civis e clericais� Em que condição se 
encontrava os tribunais de justiça�

O evangelho teria proporcionado à França a solução dos 
problemas políticos e sociais que frustravam a habilidade de seu clero, 
seu rei e seus legisladores, e que finalmente mergulharam a nação na 
anarquia e ruína. Sob o domínio de Roma, porém, o povo tinha perdido 
as benditas lições do Salvador acerca do sacrifício e amor abnegado. 
Tinham sido afastados da prática da abnegação em favor dos outros. Os 
ricos não haviam recebido repreensão alguma por sua opressão aos 
pobres; estes, nenhum auxílio pela sua servidão e degradação. O egoísmo 
dos ricos e poderosos se tornou mais e mais visível e opressivo. A cobiça e a 
dissolução dos nobres, durante séculos, tiveram como resultado a 
esmagadora extorsão para com os camponeses. Os ricos lesavam os 
pobres, e estes odiavam aqueles.� � � � � �

Em muitas províncias as propriedades eram conservadas pelos 
nobres, sendo as classes trabalhadoras apenas arrendatárias; achavam-
se à mercê dos proprietários e obrigados a sujeitar-se às suas exigências 
escorchantes. O encargo de sustentar tanto a Igreja como o Estado recaía 
sobre as classes média e baixa, pesadamente oneradas pelas autoridades 
civis e pelo clero. 
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�O capricho dos nobres arvorava-se em lei suprema; os 
lavradores e camponeses podiam perecer de fome sem que isso 
comovesse os opressores. ... O povo era obrigado a consultar sempre o 
interesse exclusivo do proprietário. A vida dos trabalhadores agrícolas 
era de labuta incessante e miséria sem alívio; suas queixas, se é que 
ousavam queixar-se, eram tratadas com insolente desprezo. Os 
tribunais de justiça ouviam sempre ao nobre de preferência ao camponês; 
os juízes aceitavam abertamente o suborno, e o mais simples capricho da 
aristocracia tinha força de lei, em virtude deste sistema de corrupção 
universal. Dos impostos extorquidos do povo comum, pelos magnatas 
seculares de um lado e pelo clero do outro, nem a metade sequer tinha 
acesso ao tesouro real ou episcopal; o resto era desbaratado em 
condescendências imorais. E os mesmos homens que assim empobreciam 
seus compatriotas, estavam isentos de impostos, e, pela lei e costumes, 
com direitos a todos os cargos do Estado. Os membros das 
classes privilegiadas orçavam por uns cento e cinqüenta mil, e para a 
satisfação delas, milhões estavam condenados a levar uma vida de 
degradação irremediável.� GC ���-���.

��� Em que condição a corte real estava� Tempos antes, Luís XV, 
o rei anterior à Revolução, quando advertido, o que declarava aos 
seus conselheiros� 

A corte achava-se entregue ao luxo e à libertinagem. Pouca 
confiança existia entre o povo e os governantes. Prendia-se a todos os 
atos do governo a suspeita de serem mal-interpretados e egoístas. 
Durante mais de meio século antes do tempo da Revolução, o trono foi 
ocupado por Luís XV que, mesmo naqueles maus tempos, se distinguiu 
como monarca indolente, frívolo e sensual. Com uma aristocracia 
depravada e cruel, uma classe inferior empobrecida e ignorante, 
achando-se o Estado em embaraços financeiros, e o povo exasperado, 
não se necessitava do olhar de profeta para prever uma iminente e 
terrível erupção. Às advertências de seus conselheiros estava o rei 
acostumado a responder: �Procurai fazer com que as coisas continuem 
tanto tempo quanto eu provavelmente possa viver; depois de minha 
morte, seja como for.� Era em vão que se insistia sobre a necessidade de 
reforma. Ele via os males, mas não tinha nem a coragem nem a força 
para enfrentá-los. Sua resposta indolente e egoísta sintetizava, com 
verdade, a sorte que aguardava a França: �Depois de mim, o dilúvio�� 
GC ���-���.
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Lição 11                                                                                         15/12/2018

A Bíblia e a Revolução Francesa 
Parte II

Verso Áureo: Ainda que o pecador faça o mal cem vezes, e os dias se lhe 
prolonguem, contudo eu sei com certeza, que bem sucede aos que temem a 
Deus, aos que temem diante dele. Eclesiastes 8:12.

�� Por que razão Roma influenciava o Estado a conservar o povo 
na miséria� Conseguiram o resultado que pretendiam�

Valendo-se dos ciúmes dos reis e das classes governantes, Roma os 
influenciara a conservar o povo na escravidão, bem sabendo que o Estado 
assim se enfraqueceria, tendo por este meio o propósito de firmar em seu 
cativeiro tanto príncipes como o povo. Com política muito previdente, 
percebeu que, para escravizar os homens de modo eficaz, deveria 
algemar-lhes a alma; que a maneira mais certa de impedi-los de 
escapar de seu cativeiro era torná-los incapazes de libertar-se. Mil vezes 
mais terrível do que o sofrimento físico que resultava de sua política, era a 
degradação moral. Despojado da Escritura Sagrada, e abandonado ao 
ensino do fanatismo e egoísmo, o povo estava envolto em ignorância e 
superstição, submerso no vício, achando-se, assim, completamente 
inapto para o governo de si próprio.� � � � �

Mas a conseqüência de tudo isto foi grandemente diversa do 
que Roma tivera em mira. Em vez de manter as massas populares em 
submissão cega aos seus dogmas, sua obra teve como resultado torná-las 
incrédulas e revolucionárias. Desprezavam o catolicismo como uma 
artimanha do clero. Consideravam-no como um partido que as 
oprimia. O único deus que conheciam era o deus de Roma; seu ensino era 
a única religião que professavam. Consideravam sua avidez e crueldade 
como os legítimos frutos da Bíblia, da qual nada queriam saber. GC ���.

�� Como Roma tinha representado o caráter de Deus e Seus 
mandamentos� Em reação aos abusos e perversões, o que Voltaire 
e tantos outros espalharam� De fato, no que se tornou o cético 
filósofo� Assim, ao que as pessoas foram levadas� O que chamavam 
de liberdade, era o que, na realidade� Oséias �:��-��.
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 Roma tinha representado falsamente o caráter de Deus e 
pervertido Seus mandamentos, e agora os homens rejeitavam tanto a 
Escritura Sagrada como seu Autor. Exigira fé cega nos seus dogmas, sob 
o pretenso apoio das Escrituras. Na reação, Voltaire e seus 
companheiros puseram inteiramente de lado a Palavra de Deus, 
disseminando por toda parte o veneno da incredulidade. GC ���.�� �
 Quando Voltaire tinha cinco anos, decorou um poema 
incrédulo, e a perniciosa influência nunca se apagou de sua mente. 
Tornou-se um dos agentes de maior êxito de Satanás para desviar 
os homens de Deus. Milhares se levantarão no juízo e atribuirão 
ao incrédulo Voltaire a ruína de sua alma. �Signs of the Times, 
�� de outubro de �����. OC ���.� � � � � � � � � �
 Roma calcara o povo sob seu tacão de ferro; agora as massas, 
degradadas e embrutecidas, ao revoltarem-se contra a tirania, 
arrojaram de si toda a restrição. Enraivecidos com o disfarçado embuste 
a que durante tanto tempo haviam prestado homenagem, rejeitaram a 
um tempo a verdade e a falsidade; e erroneamente tomando a 
libertinagem pela liberdade, os escravos do vício exultaram em sua 
liberdade imaginária. GC ���-���.

�� No início da Revolução, o poder foi posto na mão do povo, mas eles 
estavam prontos para utilizá-lo com sabedoria� Quando a lei de 
Deus foi repelida, o que se verificou� Como ficou conhecido na 
História Universal o período mais negro da Revolução Francesa�

No início da Revolução foi, por concessão do rei, outorgada ao 
povo uma representação mais numerosa do que a dos nobres e do 
clero reunidos. Assim a balança do poder estava em suas mãos; mas não 
se achavam preparados para fazer uso deste poder com sabedoria e 
moderação. Ávidos de reparar os males que tinham sofrido, decidiram-se 
a empreender a reconstrução da sociedade. Uma turba ultrajada, cujo 
espírito estava repleto de dolorosas lembranças, resolveu sublevar-se 
contra aquele estado de miséria que se tornara insuportável, 
vingando-se dos que considerava como responsáveis por seus 
sofrimentos. Os oprimidos puseram em prática a lição que 
tinham aprendido sob a tirania, e tornaram-se os opressores dos que os 
haviam oprimido.�

A desditosa França ceifou em sangue a colheita do que 
semeara. Terríveis foram os resultados de sua submissão ao poder 
subjugador de Roma. 
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Onde a França, sob a influência do catolicismo, acendera a 
primeira fogueira ao começar a Reforma, erigiu a Revolução a sua 
primeira guilhotina. No local em que os primeiros mártires da fé 
protestante foram queimados no século XVI, as primeiras vítimas foram 
guilhotinadas no século XVIII. Rejeitando o evangelho que lhe teria 
trazido cura, a França abrira a porta à incredulidade e ruína. Quando as 
restrições da lei de Deus foram postas de lado, verificou-se que as leis dos 
homens eram impotentes para sustar a avassalante onda da paixão 
humana; e a nação descambou para a revolta e anarquia. A guerra contra 
a Bíblia inaugurou uma era que se conserva na História Universal como �o 
reinado do terror�. A paz e a felicidade foram banidas dos lares e do 
coração dos homens. Ninguém se achava seguro. O que hoje triunfava 
era alvo de suspeitas e condenado amanhã. A violência e a cobiça 
exerciam incontestável domínio. GC ���.

�� A sede de vingança chegou a que ponto� Logo depois, o que 
aconteceu com os que haviam decretado a morte do rei� 
Havia facções entre os revolucionários� Para piorar a situação, no 
que a nação se envolveu�

Rei, clero e nobreza foram obrigados a submeter-se às 
atrocidades do povo excitado e enlouquecido, cuja sede de vingança 
subiu de ponto com a execução do rei; e os que haviam decretado sua 
morte logo o seguiram no cadafalso. Foi ordenado um morticínio geral 
de todos os que eram suspeitos de hostilizar a Revolução. As prisões 
estavam repletas, contendo em certa ocasião mais de duzentos mil 
prisioneiros. Multiplicavam-se nas cidades do reino as cenas de horror. 
Um partido dos revolucionários era contra outro, e a França tornou-se 
um vasto campo de massas contendoras, dominadas pela fúria das 
paixões. �Em Paris, tumulto sucedia a tumulto, e os cidadãos estavam 
divididos numa mistura de facções, que não pareciam visar coisa 
alguma a não ser a exterminação mútua.� E para aumentar a miséria 
geral, a nação envolveu-se em prolongada e devastadora guerra com 
as grandes potências da Europa. �O país estava quase falido, o exército 
a clamar pelos pagamentos em atraso, os parisienses passando fome, 
as províncias assoladas pelos ladrões, e a civilização quase extinta em 
anarquia e licenciosidade.� GC ���.

�� Na Revolução, que efeito teve o exemplo de perseguição deixado 
por Roma�
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 Muito bem havia o povo aprendido as lições de crueldade e 
tortura que Roma tão diligentemente ensinara. Chegara finalmente o dia 
da retribuição. Não eram mais os discípulos de Jesus que se arrojavam nas 
masmorras e arrastavam à tortura. Havia muito tempo que esses tinham 
perecido, ou sido expulsos para o exílio. Roma, sentia agora o poder 
mortífero daqueles a quem havia ensinado a deleitar-se nas práticas 
sanguinárias. �O exemplo de perseguição que o clero da França por 
tantos séculos dera abertamente, achava-se agora revertido contra ele 
mesmo com assinalado vigor. Os cadafalsos estavam tintos do sangue 
dos sacerdotes. As galés e prisões, que em outro tempo se povoaram 
de huguenotes, estavam agora repletas de seus perseguidores. 
Acorrentados ao banco ou labutando com os remos, o clero católico 
romano experimentou todas as desgraças que sua igreja tão 
livremente infligira aos benignos hereges.�� � � � � � � � � � �

�Vieram então os dias em que o mais bárbaro dos códigos foi 
posto em vigor pelo mais bárbaro dos tribunais; em que ninguém 
poderia saudar os vizinhos ou fazer orações ... sem perigo de cometer 
um crime capital; em que espias se emboscavam de todos os lados; em 
que todas as manhãs a guilhotina funcionava em trabalho rápido e 
prolongado; em que as cadeias estavam tão cheias como um porão de 
navio de escravos; em que, nas sarjetas, o sangue corria espumante 
para o Sena. ... Enquanto diariamente carradas de vítimas eram levadas 
ao seu destino através das ruas de Paris, os procônsules, a quem a 
comissão soberana enviara aos departamentos, recreavam-se 
extravagantemente com crueldade desconhecida mesmo na capital. O 
cutelo da máquina mortífera levantava-se demasiado vagarosamente 
para a obra de morticínio. Longas fileiras de prisioneiros eram ceifadas 
a metralha. Faziam-se rombos no fundo dos barcos repletos. Lyon se 
tornou um deserto. Em Arras, mesmo a cruel misericórdia de uma 
morte rápida era negada aos prisioneiros. Por toda a extensão do Loire 
de Saumur até à desembocadura no oceano, grandes bandos de 
corvos e milhanos banqueteavam-se nos cadáveres nus, juntamente 
irmanados em hediondos abraços. Não se mostrava misericórdia a sexo 
ou idade. O número de moços e moças de dezessete anos que foram 
assassinados por aquele governo execrável, deve ser computado às 
centenas. Criancinhas arrancadas dos seios eram jogadas, de chuço em 
chuço, ao longo das fileiras jacobinas.�� � � � � � �

No curto espaço de dez anos, pereceram multidões de 
criaturas humanas. GC ���-���.
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�� Qual sempre tem sido o odioso propósito de Satanás� Em que 
direção o maligno impele os que alcançam a liberdade� João �:��.

Tudo isto foi como Satanás queria. Durante séculos se 
empenhara por consegui-lo. Sua política é o engano desde o princípio 
até ao fim, e seu propósito fixo é acarretar a desgraça e a miséria aos 
homens, desfigurar e aviltar a obra de Deus, desvirtuar os propósitos 
divinos de benevolência e amor, ocasionando assim o pesar no Céu. 
Então, por suas artes ilusórias, cega o espírito dos homens, induzindo-
os a responsabilizar a Deus pelos males de sua obra, como se toda essa 
miséria fosse resultado do plano do Criador. De igual modo, quando os 
que foram degradados e embrutecidos pelo seu poder cruel alcançam 
a liberdade, ele os compele a excessos e atrocidades. Então este quadro 
de desenfreada licenciosidade é apontado pelos tiranos e opressores 
como ilustração dos resultados da liberdade. GC ���-���.

�� Sendo desfeito o engano do catolicismo, a que conclusão Satanás 
procurou dirigir as pessoas�

Quando é descoberto o erro sob um aspecto, Satanás apenas o 
mascara sob disfarce diverso, e as multidões o recebem tão 
avidamente como a princípio. Quando o povo descobriu ser o 
catolicismo um engano, e Satanás não pôde por este agente levá-lo à 
transgressão da lei de Deus, compeliu-o a considerar todas as religiões 
como fraude e a Escritura Sagrada como fábula; e, pondo de lado os 
estatutos divinos, entregaram-se a desenfreada iniqüidade. GC ���.

�� Somente como, desfrutamos de autêntica liberdade� 

O erro fatal que trouxe semelhante desgraça aos habitantes da 
França, foi a ignorância desta única e grande verdade: que a genuína 
liberdade reside dentro das prescrições da lei de Deus. �Ah� se tivesses 
dado ouvidos aos Meus mandamentos� Então seria a tua paz como o 
rio, e a tua justiça como as ondas do mar.� �Os ímpios não têm paz, disse 
o Senhor.� �Mas o que Me der ouvidos habitará seguramente, e estará 
descansado do temor do mal.� Isa. ��:�� e ��; Prov. �:��. GC ���.



90

�� O que se comprovou com os resultados da influência de ateus, 
incrédulos e apóstatas� Os que não leram esta lição na Palavra de 
Deus, são convidados a aprendê-la através de que leitura� 

Ateus, incrédulos e apóstatas opunham-se à lei de Deus e 
acusavam-na; mas os resultados de sua influência provam que o bem-
estar do homem se prende à obediência aos estatutos divinos. Os que 
não leram esta lição no Livro de Deus, são convidados a lê-la na história 
das nações. GC ���.

��� Uma vez que na Revolução a lei de Deus fora abertamente 
rechaçada, o que todos puderam perceber no reinado do terror�

Quando Satanás agiu mediante a igreja de Roma a fim de desviar 
os homens da obediência, fê-lo ocultamente e com disfarce tal, que a 
degradação e a miséria resultantes nem foram vistas como sendo o fruto 
da transgressão. E seu poder foi tão grandemente contrabalançado pela 
operação do Espírito de Deus, que seus propósitos não lograram alcançar 
completa realização. O povo não ligava o efeito à causa, nem descobria a 
fonte de suas misérias. Na Revolução, porém, a lei de Deus foi 
abertamente posta de lado pelo Conselho Nacional. E no reinado do 
terror que se seguiu, todos puderam ver a operação de causa e efeito.� � � � � � � � � �

Quando a França publicamente rejeitou a Deus e pôs de parte a 
Escritura Sagrada, os homens ímpios e os espíritos das trevas exultaram 
com a consecução do objetivo havia tanto acalentado - um reino livre 
das restrições da lei de Deus. Porque a sentença contra uma obra má 
não fosse imediatamente executada, o coração dos filhos dos homens 
ficou �inteiramente disposto para praticar o mal�. Ecl. �:��. Mas da 
transgressão de uma lei justa e reta deve inevitavelmente resultar a 
miséria e ruína. Conquanto não fosse de pronto visitada com juízos, a 
impiedade dos homens estava, não obstante operando seguramente a 
sua condenação. Séculos de apostasia e crime tinham estado a 
acumular a ira para o dia da retribuição; e, quando se completou sua 
iniqüidade, os desprezadores de Deus aprenderam demasiado tarde 
que coisa terrível é haver esgotado a paciência divina. 
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O moderador Espírito de Deus, que põe limite ao poder cruel de 
Satanás, foi removido em grande medida, permitindo-se que realizasse a 
sua vontade aquele cujo único deleite consiste na miséria humana. Os 
que haviam escolhido servir à rebelião, foram deixados a colher seus 
frutos, até que a Terra se encheu de crimes demasiado horrendos para 
que a pena os descreva. Das províncias devastadas e cidades 
arruinadas ouviu-se um grito terrível - grito de amargurada angústia. A 
França foi abalada como se fosse por um terremoto. Religião, leis, ordem 
social, família, Estado, Igreja, tudo foi derrubado pela mão ímpia que se 
insurgira contra a lei de Deus. Com verdade disse o sábio: �O ímpio cairá 
pela sua própria impiedade.� �Ainda que o pecador faça mal cem vezes, 
e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos 
que temem a Deus, aos que temerem diante dEle. Mas ao ímpio não irá 
bem.� Ecl. �:�� e ��. �Aborreceram o conhecimento; e não preferiram o 
temor do Senhor�; �portanto, comerão, do fruto do seu caminho, e 
fartar-se-ão dos seus próprios conselhos.� Prov. �:�� e ��. GC ���-���.

��� O que ocorreu na França depois do período predito de três anos 
e meio �novembro de ���� a junho de ����� � 

As fiéis testemunhas de Deus, mortas pelo poder blasfemo que 
subiu �do abismo�, não deveriam por muito tempo ficar em silêncio. 
�Depois daqueles três dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, 
entrou neles; e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre 
os que os viram.� Apoc. ��:��. Foi em ���� que os decretos que aboliam a 
religião cristã e punham de parte a Escritura Sagrada, passaram na 
Assembléia francesa. Três anos e meio mais tarde foi adotada pelo 
mesmo corpo legislativo uma resolução que anulava esses decretos, 
concedendo assim tolerância às Escrituras. O mundo ficou estupefato 
ante a enormidade dos crimes que tinham resultado da rejeição das 
Escrituras Sagradas, e os homens reconheceram a necessidade da fé 
em Deus e em Sua Palavra como fundamento da virtude e moralidade. 
Diz o Senhor: �A quem afrontaste e de quem blasfemaste� E contra 
quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto� Contra o Santo de 
Israel.� Isa. ��:��. �Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes 
farei conhecer a Minha mão e o Meu poder; e saberão que o Meu nome 
é o Senhor.� Jer. ��:��. GC ���.
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���  D esde então,  em que condição tem sido alçada as 
Escrituras Sagradas� 

Relativamente às duas testemunhas, declara o profeta ainda: 
�E ouviram uma grande voz do Céu, que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao 
Céu em uma nuvem; e os seus inimigos os viram.� Apoc. ��:��. 
Desde que a França fez guerra às duas testemunhas de Deus, elas têm sido 
honradas como nunca dantes. Em ���� foi organizada a Sociedade 
Bíblica Britânica e Estrangeira. Seguiram-se-lhe organizações 
semelhantes com numerosas filiais no continente europeu. Em ���� 
fundou-se a Sociedade Bíblica Americana. Quando se formou a 
Sociedade Britânica, a Bíblia havia sido impressa e circulara em 
cinqüenta línguas. Desde então foi traduzida em mais de duas mil 
línguas e dialetos. GC ���.

��� Para que obra, a partir de então, os cristãos também 
despertaram a atenção�

Durante os cinqüenta anos anteriores a ����, pouca atenção se 
dera à obra das missões estrangeiras. Nenhuma nova sociedade se 
formou, e não havia senão poucas igrejas que faziam algum esforço 
para a propagação do cristianismo nas terras gentílicas. Mas pelo fim 
do século XVIII, grande mudança ocorreu. Os homens se tornaram 
descontentes com os resultados do racionalismo e compenetraram-se 
da necessidade da revelação divina e da religião experimental. Desde 
esse tempo a obra das missões estrangeiras tem atingido crescimento 
sem precedentes. GC ���-���.

��� O que tem se aperfeiçoado cada vez mais, dando assim, impulso 
à circulação da Bíblia Sagrada� Que outras atuais facilidades 
são mencionadas� Salmos ���:��.
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 Os aperfeiçoamentos da imprensa deram impulso à obra da 
circulação da Escritura Sagrada. As ampliadas facilidades de 
comunicação entre os diferentes países, a ruína de antigas barreiras de 
preconceitos e exclusivismo nacional, e a perda do poder secular pelo 
pontífice de Roma, têm aberto o caminho para a entrada da Palavra de 
Deus. Há anos a Bíblia tem sido vendida sem restrições nas ruas de 
Roma, e atualmente está sendo levada a cada parte habitável do globo. 

GC ���.

��� O que Voltaire, presunçosamente declarou, certa vez� 
Apesar de que, desde então, milhões tenham aderido à guerra 
contra a Bíblia, está hoje, ela, mais perto de ser destruída� 

O incrédulo Voltaire jactanciosamente disse certa vez: �Estou 
cansado de ouvir dizer que doze homens estabeleceram a religião 
cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la.� Faz mais de 
um século que morreu. Milhões têm aderido à guerra contra a Escritura 

Sagrada. Mas tão longe está de ser destruída que, onde havia cem no 
tempo de Voltaire, há hoje dez mil, ou antes, cem mil exemplares do Livro 
de Deus. Nas palavras de um primitivo reformador, relativas à igreja 
cristã, a �Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos�. Disse o 
Senhor: �Toda a ferramenta preparada contra ti, não prosperará; e toda 
a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.� Isa. ��:��.� � � � � � � � � � �

�A Palavra de nosso Deus subsiste eternamente.� Isa. ��:�. �Fiéis 
�são� todos os Seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o 
sempre; são feitos em verdade e retidão.� Sal. ���:� e �. O que quer que 
seja edificado sobre a autoridade do homem será destruído; mas 
subsistirá eternamente o que se acha fundado sobre a rocha da 

imutável Palavra de Deus. GC ���.
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Lição 12                                                                                         22/12/2018

Os Puritanos 
Reformadores da Igreja Anglicana

Verso Áureo: Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua 
destra, e ouve-nos. Salmos 60:5.

�� Apesar da Igreja Anglicana ter rejeitado a autoridade e a doutrina 
de Roma, o que mantiveram� O que alegavam em defesa 
desta conservação� 

Os reformadores ingleses, conquanto renunciassem às 
doutrinas do catolicismo, retiveram muitas de suas formas. Assim, 
posto que rejeitados a autoridade e o credo de Roma, não poucos de 
seus costumes e cerimônias foram incorporados ao culto da Igreja 
Anglicana. Alegava-se que essas coisas não constituíam questões de 
consciência, e que, embora não ordenadas nas Escrituras, e portanto 
não essenciais, não eram más em si mesmas, visto não serem proibidas. 
Sua observância tendia a diminuir o abismo que separava de Roma as 
igrejas reformadas, e insistia-se que promoveriam a aceitação da fé 
protestante pelos romanistas. GC ���.

�� O que pensava uma outra classe que não era condescendente� 
O que respondiam ao argumento de que não eram costumes 
proibidos pela Bíblia� Isaías �:��.

Aos conservadores e condescendentes, pareciam decisivos 
estes argumentos. Havia, porém, outra classe que assim não pensava. 
O fato de que esses costumes �tendiam a lançar uma ponte sobre o 
abismo entre Roma e a Reforma� �Martyn�, era em sua opinião um 
argumento conclusivo contra o retê-los. Olhavam para eles como 
distintivos da escravidão de que haviam sido libertados, e para a qual não 
se sentiam dispostos a voltar. Raciocinavam que Deus, em Sua Palavra, 
estabeleceu regras para ordenar o Seu culto, e que os homens não 
estão na liberdade de acrescentar a essas regras ou delas tirar qualquer 
coisa. O princípio mesmo da grande apostasia consistiu em procurar fazer 
da autoridade da igreja um suplemento da autoridade de Deus. Roma 
começou por ordenar o que Deus não tinha proibido, e acabou por proibir 
o que Ele havia explicitamente ordenado. GC ���-���.
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�� O que muitos almejavam, ardorosamente� I Coríntios ��:�-�.

Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e 
simplicidade que caracterizavam a igreja primitiva. Consideravam 
muitos dos costumes estabelecidos pela Igreja Anglicana como 
monumentos da idolatria, e não podiam conscienciosamente unir-se a 
seu culto. Mas a igreja, apoiada pela autoridade civil, não permitia 
opiniões contrárias às suas formas. A assistência aos seus cultos era 
exigida por lei, e proibiam-se as assembléias para culto que não 
tivessem autorização, sob pena de encarceramento, exílio e morte. 
GC ���.

�� No começo do século ��, o que o novo rei decidiu fazer com estes 
que não se conformavam com o culto da Igreja Anglicana� 
Não havendo uma perspectiva de melhora no futuro, o que muitos 
fiéis resolveram fazer�

No início do século XVII, o monarca que acabara de subir ao 
trono da Inglaterra declarou sua decisão de fazer com que os puritanos 
�se conformassem ou ... oprimi-los-ia para saírem do país, ou faria coisa 
pior�. - História dos Estados Unidos da América, George Bancroft. 
Perseguidos e aprisionados, não podiam divisar no futuro vislumbres 
de melhores dias, e muitos chegaram à convicção de que, para os que 
quisessem servir a Deus segundo os ditames de sua consciência, 
�a Inglaterra estava deixando de ser para sempre um lugar habitável�. 
- História da Nova Inglaterra, J. G. Palfrey. Alguns resolveram, por fim, 
buscar refúgio na Holanda. Encararam dificuldades, prejuízos e prisão. 
Seus intuitos foram contrariados, e eles entregues às mãos de seus 
inimigos. Mas a inabalável perseverança venceu finalmente, e 
encontraram abrigo nas praias amigas da república holandesa. 
GC ���.

�� Em sua fuga, o que deixaram para trás� Na Holanda, o que muitos 
tiveram que fazer a fim de ganhar o pão� Porém, como enfrentavam 
a situação�

Em sua fuga deixaram casas, bens e meios de vida. Eram 
estrangeiros em terra estranha, entre um povo de língua e costumes 
diferentes. Foram obrigados a recorrer a ocupações novas e a que não 
estavam afeitos, a fim de ganhar o pão. Homens de meia-idade, que 
haviam empregado a vida no cultivo do solo, tiveram agora de 
aprender ofícios mecânicos. 
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Animadamente, porém, enfrentaram a situação, e não 
perderam tempo em ociosidade ou murmurações. Posto que muitas 
vezes premidos pela pobreza, agradeciam a Deus as bênçãos que ainda 
lhes eram concedidas, e encontravam alegria na tranqüila comunhão 
espiritual. �Sabiam que eram peregrinos, e não olhavam muito para 
essas coisas, mas levantavam os olhos ao Céu, seu mais caro país, e 
acalmavam o espírito.� - Bancroft. GC ���-���.

�� O que crescia em meio à tribulação� Por que decidiram partir para 
a América do Norte� Romanos �:�-�.

Em meio de exílio e dificuldades, cresciam o amor e a fé. 
Confiavam nas promessas do Senhor, e Ele não faltava com elas no 
tempo de necessidade. Seus anjos estavam a seu lado, para animá-los e 
ampará-los. E, quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do 
mar uma terra em que poderiam fundar para si um Estado e deixar a 
seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles, sem 
se arrecear, pela senda da Providência. GC ���.

�� Por que Deus permite que sobrevenham aflições a Seu povo� 
Que caminho estava sendo aberto� I Tessalonicenses �:�.

Deus permitira que viessem provações a Seu povo a fim de 
prepará-lo para o cumprimento de Seu misericordioso propósito em 
relação a ele. A igreja sofrera humilhações, para que pudesse ser 
exaltada. Deus estava a ponto de ostentar o Seu poder em favor dela, 
para dar ao mundo outra prova de que não abandonará os que nEle 
confiam. Dispusera os acontecimentos de maneira a fazer com que a ira 
de Satanás e as tramas de homens maus promovessem a Sua glória e 
levassem Seu povo a um lugar de segurança. A perseguição e o exílio 
estavam abrindo o caminho para a liberdade. GC ���.

�� Que solene concerto os puritanos fizeram quando foram 
compelidos a se separarem da Igreja Anglicana� Portanto, que 
espírito este povo revelava� Provérbios �:��.

Quando constrangidos pela primeira vez a separar-se da Igreja 
Anglicana, os puritanos se uniram em solene concerto, como o povo 
livre do Senhor, �para andarem juntos em todos os Seus caminhos, por 
eles conhecidos ou a serem conhecidos�. - Os Pais Peregrinos, J. Brown. Ali 
estava o verdadeiro espírito da Reforma, o princípio vital do 
protestantismo. Foi com este intuito que os peregrinos partiram da 
Holanda para buscar um lar no Novo Mundo. GC ���.
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�� Que mensagem receberam antes da partida para o Novo Mundo� 
Que forte súplica ele lhes dirigiu� Salmos ��:�. 

João Robinson, seu pastor, que providencialmente foi impedido 
de os acompanhar, em sua mensagem de despedida aos exilados, disse: 
�Irmãos: Em breve havemos de separar-nos, e só o Senhor sabe se viverei 
para que de novo veja o vosso rosto. Mas, seja qual for a divina vontade, 
conjuro-vos perante Deus e Seus santos anjos que não me sigais além do 
que eu haja seguido a Cristo. Se Deus vos revelar algo mediante qualquer 
outro instrumento Seu, sede tão prontos para recebê-lo como sempre 
fostes para acolher qualquer verdade por intermédio de meu ministério; 
pois estou seguro de que o Senhor tem mais verdade e luz, a irradiar de 
Sua Palavra.� - Martyn. GC ���-���.

��� Prosseguindo em seu discurso, o que ele declarou acerca das 
igrejas reformadas da época�

�De minha parte, não posso deplorar suficientemente a condição 
das igrejas reformadas, que, em religião, chegaram a um período 
estacionário, e não irão agora mais longe do que os instrumentos de sua 
reforma. Os luteranos não poderão ser arrastados a ir além do que Lutero 
viu; ... e os calvinistas, vós os vedes, estacam onde foram deixados por 
aquele grande homem de Deus, que não vira contudo todas as coisas. 
Esta é uma calamidade muito para se lamentar; pois, embora fossem 
luzes a arder e brilhar em seu tempo, não penetraram em todo o conselho 
de Deus; mas, se vivessem hoje, estariam tão dispostos a receber mais luz 
como o estiveram para aceitar a que a princípio acolheram.� - História dos 
Puritanos, D. Neal. GC ���.

��� O que ele lhes relembrou e no que lhes advertiu� Seria razoável 
pensar que depois de tantos anos em densas trevas os cristãos 
alcançariam plena luz, rapidamente�

�Lembrai-vos de vosso concerto com a igreja, no qual 
concordastes em andar em todos os caminhos do Senhor, já revelados ou 
por serem ainda revelados. Lembrai-vos de vossa promessa e concerto 
com Deus, e de uns com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que se 
vos fizesse conhecida pela Palavra escrita; mas, além disso, tende 
cuidado, eu vos rogo, com o que recebeis por verdade, e comparai-o, 
pesai-o com outros textos da verdade antes de o aceitar; pois não é 
possível que o mundo cristão, depois de haver por tanto tempo 
permanecido em tão densas trevas anticristãs, obtivesse de pronto um 
conhecimento perfeito em todas as coisas.� - Martyn. GC ���.
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Lição 13                                                                                         29/12/2018

Liberdade 
O Sagrado Direito do Ser Humano 
Verso Áureo: E andarei em liberdade; pois busco os teus preceitos. 
Salmos 119:45.

�� O que inspirou os peregrinos puritanos a enfrentarem 
a dura jornada para o Novo Mundo� Porém, a maioria tinha 
uma compreensão correta sobre o princípio da liberdade de 
consciência e religião�

Foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os 
peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a 
suportar as dificuldades e riscos das selvas e lançar, com a bênção de 
Deus, nas praias da América do Norte, o fundamento de uma poderosa 
nação. Entretanto, sinceros e tementes a Deus como eram, os peregrinos 
não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. A 
liberdade, por cuja obtenção tanto se haviam sacrificado, não estavam 
igualmente dispostos a conceder a outros. �Muito poucos, mesmo dentre 
os mais eminentes pensadores e moralistas do século XVII, tinham exata 
concepção do grandioso princípio - emanado do Novo Testamento - que 
reconhece a Deus como único juiz da fé humana.� - Martyn. GC ���-���.

�� De fato, qual é um dos erros papais mais profundamente 
enraizados� Do que os reformadores não estavam, totalmente 
livres� Que regulamento adotado pelos colonos levou ao 
surgimento da perseguição�

A doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a 
consciência e de definir e punir a heresia, é um dos erros papais mais 
profundamente arraigados. Conquanto os reformadores rejeitassem o 
credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de 
intolerância. As densas trevas em que, através dos longos séculos de 
domínio, havia o papado envolvido a cristandade inteira, não tinham 
sido mesmo então completamente dissipadas. Disse um dos principais 
ministros da colônia da Baía de Massachusetts: �Foi a tolerância que 
tornou o mundo anticristão; e a igreja nunca sofreu dano com a 
punição dos hereges.� - Martyn. 
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Foi adotado pelos colonos o regulamento de que apenas 
membros da igreja poderiam ter voz ativa no governo civil. Formou-se 
uma espécie de Estado eclesiástico, exigindo-se de todo o povo que 
contribuísse para o sustento do clero, concedendo-se aos magistrados 
autorização para suprimir a heresia. Assim, o poder secular encontrava-
se nas mãos da igreja. Não levou muito tempo para que estas medidas 
tivessem o resultado inevitável: a perseguição. GC ���.

�� Entrando em divergência com os colonos, o que Roger Williams 
notou� Em realidade, ele foi pioneiro em estabelecer que 
princípios na cristandade moderna� Que deveres não competem ao 
poder civil estabelecer� I Timóteo �:�.

Onze anos depois do estabelecimento da primeira colônia, 
Roger Williams veio ao Novo Mundo. Semelhantemente aos primeiros 
peregrinos, viera para gozar de liberdade religiosa; mas, divergindo 
deles, viu �o que tão poucos em seu tempo já haviam visto� que esta 
liberdade é direito inalienável de todos, seja qual for o credo professado. 
E era ele fervoroso inquiridor da verdade, sustentando, juntamente 
com Robinson, ser impossível que toda a luz da Palavra de Deus já 
houvesse sido recebida. Williams �foi a primeira pessoa da cristandade 
moderna a estabelecer o governo civil sobre a doutrina da liberdade de 
consciência, da igualdade de opiniões perante a lei�. - Bancroft. Declarou 
ser o dever do magistrado restringir o crime, mas nunca dominar a 
consciência. �O público ou os magistrados podem decidir�, disse, 
�o que é devido de homem para homem; mas, quando tentam 
prescrever os deveres do homem para com Deus, estão fora de seu lugar, e 
não poderá haver segurança; pois é claro que, se o magistrado tem esse 
poder, pode decretar um conjunto de opiniões ou crenças hoje e outro 
amanhã, como tem sido feito na Inglaterra por diferentes reis e rainhas, 
e por diferentes papas e concílios na Igreja Romana, de maneira que 
semelhante crença degeneraria em acervo de confusão.� - Martyn. 
GC ���-���.

�� Para Williams, qual era o pior regulamento do código inglês� 
Ele considerava que isso era flagrante violação de que direitos� 
O que ele respondia aos que falavam que o obreiro é digno 
de seu salário�

A assistência aos cultos da igreja oficial era exigida sob pena 
de multa ou prisão. 
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�Williams reprovou a lei; o pior regulamento do Código inglês 
era o que tornava obrigatória a assistência à igreja da paróquia. Obrigar 
os homens a unirem-se aos de credo diferente, considerava ele como 
flagrante violação de seus direitos naturais; arrastar ao culto público os 
irreligiosos e os que não queriam, apenas se assemelhava a exigir a 
hipocrisia. ... �Ninguém deveria ser obrigado a fazer culto�, acrescentava 
ele, �ou custear um culto, contra a sua vontade.� �Pois quê�� exclamavam 
seus antagonistas, aterrados com os seus dogmas, �não é o obreiro 
digno de seu salário�� �Sim�, replicou ele, �dos que o assalariam.�� 
- Bancroft. GC ���.

�� O que lhe ocorreu devido a ter ousado defender coerentemente 
a liberdade� Onde encontrou refúgio� 

Roger Williams era respeitado e amado como ministro fiel e 
homem de raros dons, de inflexível integridade e verdadeira 
benevolência; contudo, sua inabalável negação do direito dos 
magistrados civis à autoridade sobre a igreja, e sua petição de 
liberdade religiosa, não podiam ser toleradas. A aplicação desta nova 
doutrina, dizia-se insistentemente, �subverteria o fundamento do 
Estado e do governo do país�. - Bancroft. Foi sentenciado a ser banido 
das colônias, e finalmente, para evitar a prisão, obrigado a fugir para a 
floresta virgem, debaixo do frio e das tempestades do inverno.�
�Durante catorze semanas�, diz ele, �fui dolorosamente torturado pelas 
inclemências do tempo, sem saber o que era pão ou cama. Mas os 
corvos me alimentaram no deserto�. E uma árvore oca muitas vezes lhe 
serviu de abrigo. - Martyn. Assim continuou a penosa fuga através da 
neve e das florestas, até que encontrou refúgio numa tribo indígena, 
cuja confiança e afeição conquistara enquanto se esforçava por lhes 
ensinar as verdades do evangelho. GC ���-���.

� �  Q u a l  e r a  o  p r i n c í p i o  f u n d a m e n t a l  d a  c o l ô n i a  q u e 
Williams estabeleceu� No que se tornou seu pequeno Estado� 
A República Americana seguiu que princípios�

Tomando finalmente, depois de meses de sofrimentos e 
vagueações, rumo às praias da Baía de Narragansett, lançou ali os 
fundamentos do primeiro Estado dos tempos modernos que, no mais 
amplo sentido, reconheceu o direito da liberdade religiosa.������������
O princípio fundamental da colônia de Roger Williams era �que todo 
homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames de sua 
própria consciência�. - Martyn. 
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Seu pequeno Estado - Rhode Island - tornou-se o refúgio dos 
oprimidos, e cresceu e prosperou até que seus princípios básicos 
- a liberdade civil e religiosa - se tornaram as pedras angulares 
da República Americana. GC ���.

�� O que é afirmado na Declaração de Independência� O que a 
Constituição Americana garante� O que os elaboradores da 
lei reconheceram� Ficará a nação norte-americana firme até o fim 
nesse propósito� I Pedro �:��-��; Apocalipse ��:��-��.

No grandioso e antigo documento que aqueles homens 
estabeleceram como a carta de seus direitos - a Declaração de 
Independência - afirmavam: �Consideramos como verdade evidente que 
todas as pessoas foram criadas iguais; que foram dotadas por seu Criador 
de certos direitos inalienáveis, encontrando-se entre estes a vida, a 
liberdade e a busca da felicidade.� E a Constituição garante, nos termos 
mais explícitos, a inviolabilidade da consciência: �Nenhum requisito 
religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de 
confiança pública nos Estados Unidos.� �O Congresso não fará nenhuma 
lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício.�� � � � � � � � � � � �

�Os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno 
princípio de que a relação do homem para com o seu Deus está acima de 
legislação humana, e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. 
Não foi necessário o raciocínio para estabelecer esta verdade; temos 
consciência dela em nosso próprio íntimo. É essa consciência que, em 
desafio às leis humanas, tem sustentado tantos mártires nas torturas e 
nas chamas. Sentiam que seu dever para com Deus era superior 
às  ordenanças humanas,  e que nenhum homem poderia 
exercer autoridade sobre sua consciência. É um princípio inato 
que nada pode desarraigar.� - Documentos do Congresso �Estados Unidos 
da América do Norte�. GC ���-���.
 Este país �EUA� seguirá as pegadas de Roma, desprezando os 
direitos da consciência. GC ���.

�� Que notícia se espalhou pela Europa� Como as Escrituras 
S a g ra d a s  e ra m  co n s i d e ra d a s �  O  q u e  o  mu n d o  n o t a va 
com admiração� Apocalipse ��:��-��.

Espalhando-se pelos países da Europa a notícia de uma terra 
onde todo homem gozava o fruto de seu próprio trabalho, 
obedecendo às convicções de sua consciência, milhares se 
concentraram nas praias do Novo Mundo. Multiplicaram-se 
rapidamente as colônias. 
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�Massachusetts, em virtude de lei especial, estendia cordiais 
boas-vindas e auxílio, à expensa pública, aos cristãos de qualquer 
nacionalidade que fugissem através do Atlântico �para escaparem de 
guerras ou fome, ou da opressão de seus perseguidores�. Assim os 
fugitivos e opressos pela lei se faziam hóspedes da comunidade 
pública.� - Martyn. Vinte anos depois do primeiro embarque de 
Plymouth, outros tantos milhares de peregrinos se tinham 
estabelecido na Nova Inglaterra.� � � � � � � � � � �

A f im de assegurarem o objetivo que procuravam, 
�contentavam-se com ganhar pequena subsistência, por uma vida de 
frugalidade e labuta. Nada pediam do solo senão o razoável produto de 
seu próprio labor. Nenhuma visão dourada projetava falsa luz sobre 
seu caminho. ... Estavam contentes com o progresso vagaroso mas 
firme de sua política social. Suportavam pacientemente as privações 
do sertão, regando a árvore da liberdade com lágrimas e com o suor de 
seu rosto, até deitar ela profundas raízes na terra�.� � � � � � � � �

A Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da 
sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram diligentemente 
ensinados no lar, na escola e na igreja, e seus frutos se faziam manifestos 
na economia, inteligência, pureza e temperança. Poderia alguém morar 
durante anos nas colônias dos puritanos, �e não ver um bêbado nem 
ouvir uma imprecação ou encontrar um mendigo�. - Bancroft. Estava 
demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura 
salvaguarda da grandeza nacional. As fracas e isoladas colônias 
desenvolveram-se em confederação de poderosos Estados, e o mundo 
notava com admiração a paz e prosperidade de �uma igreja sem papa e 
um Estado sem rei�. GC ���.

�� O que se sucedeu ao aumentar o número de imigrantes� 
Que consequências sofreram devido àquele regulamento dos 
primeiros colonos� O que acontece com a igreja que tem alguma 
ligação com o Estado, por mais fraca que seja�

Mas as praias da América do Norte atraíam um número de 
imigrantes sempre maior, em que atuavam motivos grandemente 
diversos dos que nortearam os primeiros peregrinos. Conquanto a fé e 
a pureza primitiva exercessem ampla e modeladora influência, veio a 
tornar-se cada vez menor ao aumentar o número dos que buscavam 
unicamente vantagens seculares. � � � � � � �
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O regulamento adotado pelos primeiros colonos, permitindo 
apenas a membros da igreja votar ou ocupar cargos no governo civil, 
teve os mais perniciosos resultados. Esta medida fora aceita como meio 
para preservar a pureza do Estado, mas resultou na corrupção da igreja. 
Estipulando-se o professar religião como condição para o sufrágio e 
para o exercício de cargos públicos, muitos, influenciados apenas por 
motivos de conveniência mundana, uniram-se à igreja sem mudança 
de coração. Assim as igrejas vieram a compor-se, em considerável 
proporção, de pessoas não convertidas; e mesmo no ministério havia 
os que não somente mantinham erros de doutrinas, mas que eram 
ignorantes acerca do poder renovador do Espírito Santo. Assim 
novamente se demonstraram os maus resultados, tantas vezes 
testemunhados na história da igreja, desde os dias de Constantino até ao 
presente, de procurar edificar a igreja com o auxílio do Estado, apelando 
para o poder temporal em apoio do evangelho dAquele que declarou: 
�Meu reino não é deste mundo.� João ��:��. A união da Igreja com o 
Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o 
mundo mais perto da igreja, não leva, em realidade, senão a igreja mais 
perto do mundo. GC ���-���.

��� Que princípio foi perdido de vista pelas gerações seguintes� 
Por mais que de tempos em tempos surgissem arautos da verdade, 
no que a maioria persistia� Salmos ��:�-��.

O grande princípio tão nobremente advogado por Robinson e 
Roger Williams, de que a verdade é progressiva, de que os cristãos 
devem estar prontos para aceitar toda a luz que resplandecer da santa 
Palavra de Deus, foi perdido de vista por seus descendentes. As igrejas 
protestantes da América do Norte, assim como as da Europa, tão 
altamente favorecidas pelo recebimento das bênçãos da Reforma, 
deixaram de prosseguir na senda que se haviam traçado. Posto que de 
tempos em tempos surgissem alguns homens fiéis, a fim de proclamar 
novas verdades e denunciar erros longamente acariciados, a maioria, 
como os judeus do tempo de Cristo ou os romanistas do tempo de 
Lutero, contentava-se em crer como creram seus pais, e viver como eles 
viveram. Portanto, a religião degenerou novamente em formalismo; e 
erros e superstições que, houvesse a igreja continuado a andar à luz da 
Palavra de Deus, teriam sido repudiados, foram acalentados e retidos. 
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Destarte, o espírito que fora inspirado pela Reforma, foi 
gradualmente arrefecendo até haver quase tão grande necessidade de 
reforma nas igrejas protestantes como na igreja romana ao tempo de 
Lutero. Havia o mesmo mundanismo e apatia espiritual, idêntica 
reverência às opiniões de homens, e substituição dos ensinos da 
Palavra de Deus pelas teorias humanas. GC ���-���.

��� Apesar da ampla circulação da Bíblia a partir do século ��, 
como Satanás agiu para tornar sem efeito a Palavra de Deus� 
Gálatas �:�-�.

A ampla circulação da Escritura Sagrada nos princípios do 
século XIX, e a grande luz assim derramada sobre o mundo, não foram 
seguidas de um correspondente progresso no conhecimento da 
verdade revelada e na piedade prática. Satanás não pôde, como nos 
séculos anteriores, privar o povo da Palavra de Deus; esta foi posta ao 
alcance de todos; com o intuito porém, de ainda cumprir seu objetivo, 
levou muitos a tê-la em pouca conta. Os homens negligenciavam 
pesquisar as Escrituras, e assim continuaram a aceitar falsas 
interpretações e acalentar doutrinas que não tinham fundamento 
na Bíblia. GC ���.

��� Portanto, a que plano mais uma vez o inimigo de nossas 
almas recorreu a fim de corromper as igrejas� Romanos ��:�; 
I João �:��-��; Judas �:�-�.

Vendo o malogro de seus esforços em aniquilar a verdade pela 
perseguição, Satanás de novo recorreu ao plano de condescendência, 
que deu como resultado a grande apostasia e a formação da Igreja de 
Roma. Induziu os cristãos a se aliarem, não com os pagãos, mas com os 
que, por seu apego às coisas deste mundo, tinham demonstrado ser tão 
verdadeiramente idólatras como o eram os adoradores de imagens de 
escultura. E os resultados desta união não foram menos perniciosos então 
do que nos séculos anteriores; o orgulho e a extravagância eram 
incentivados sob o disfarce de religião, e as igrejas se tornaram corruptas. 
Satanás continuou a perverter as doutrinas da Escritura Sagrada, e 
tradições que deveriam fazer a ruína de milhões estavam a deitar 
profundas raízes. A igreja mantinha e defendia essas tradições, em vez 
de contender pela �fé que uma vez foi dada aos santos�. Assim se 
degradaram os princípios por que os reformadores tanto haviam 
realizado e sofrido. GC ���. 


