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AA
BS
CB
CBV
CC
CE
CEE
CPPE
CSE
CSES
CSM
CSS
CSRA
DT
DTN
Ed.
Ev.
EF
FEC
FO
GC
HR
LA
Man.
MCP
MDC
ME
MJ
MM
MS
OC
OE
PE
PJ
PP
PR
RH
Sant.
SC
ST
Temp.
TI
TM
TSM
VSA
VC
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Atos dos Apóstolos
Beneficência Social
Comentário Bíblico (Volumes de 1 a 7)
Ciência do Bom Viver, A
Caminho a Cristo
Colportor-Evangelista, O
O Outro Poder - Conselhos aos Escritores e Editores 
Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes
Conselhos Sobre Educação
Conselhos Sobre a Escola Sabatina
Conselhos Sobre Mordomia
Conselhos Sobre Saúde
Conselhos Sobre o Regime Alimentar
Deserto da Tentação, No
Desejado de Todas as Nações, O
Educação
Evangelismo
Eventos Finais
Fundamentos da Educação Cristã
Fé e Obras 
Grande Conflito, O
História da Redenção
Lar Adventista, O
Manuscrito (Número e Ano) 
Mente, Caráter e Personalidade (Volumes I e II)
Maior Discurso de Cristo, O
Mensagens Escolhidas (Volumes I, II e III)
Mensagens aos Jovens
Meditações Matinais - (Ano e Nome)
Medicina e Salvação
Orientação da Criança
Obreiros Evangélicos
Primeiros Escritos
Parábolas de Jesus
Patriarcas e Profetas
Profetas e Reis
Review and Herald - (Data)
Santificação
Serviço Cristão
Signs of the Times - (Data)
Temperança
Testemunhos para a Igreja (Volumes de 1 a 9)
Testemunhos para Ministros
Testemunhos Seletos Mundial (Volumes I, II e III)
Verdade Sobre os Anjos, A
Vida no Campo
Vida e Ensinos
Vida de Jesus
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Lição 01                                                                                         06/07/2019

A Restauração da Verdade pela Igreja
Verso Áureo: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas; e 
levantarás os fundamentos de geração em geração; e chamar-te-ão 
reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Isaías 58:12.

�� Onde se encontra o selo da lei de Deus� Após o ataque do poder 
papal, para que papel especial somos chamados� Êxodo ��:�-��.

O Senhor ordena pelo mesmo profeta: �Liga o testemunho, sela 
a lei entre os Meus discípulos.� Isa. �:��. O selo da lei de Deus se 
encontra no quarto mandamento. Unicamente este, entre todos os 
dez, apresenta não só o nome mas o título do Legislador. Declara ser Ele o 
Criador dos céus e da Terra, e mostra, assim, o Seu direito à reverência e 
culto, acima de todos. Fora deste preceito, nada há no Decálogo que 
mostre por autoridade de quem foi dada a lei. Quando o sábado foi 
mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus 
são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do quarto 
mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e 
sinal de Sua autoridade. GC ���.

�� Isaías ��:��-�� tem qual aplicação, também� Houve os que 
observaram o sábado, mesmo no período de supremacia papal� 
Neste tempo do fim, que verdades distinguirão a igreja de Cristo�

Esta profecia também se aplica a nosso tempo. A rotura foi feita 
na lei de Deus, quando o sábado foi mudado pelo poder romano. 
Chegou, porém, o tempo para que esta instituição divina seja 
restabelecida. A rotura deve ser reparada, e levantado o fundamento 
de geração em geração. �...�

O conhecimento da lei de Deus tem-se preservado na Terra, e o 
sábado do quarto mandamento tem sido guardado. Posto que o 
�homem do pecado� conseguisse calcar a pés o santo dia de Deus, 
houve, contudo, mesmo no período de sua supremacia, ocultas nos 
lugares solitários, almas fiéis que lhe dispensavam honra. Desde a 
Reforma, alguns tem havido, em cada geração, a manterem-lhe a 
observância. Embora freqüentemente em meio de ignomínia e 
perseguição, constante testemunho tem sido dado da perpetuidade 
da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao sábado da Criação.
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Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo �� de 
Apocalipse, em relação com �o evangelho eterno�, distinguirão a igreja 
de Cristo ao tempo de Seu aparecimento. Pois, como resultado da 
tríplice mensagem, é anunciado: �Aqui estão os que guardam os 
mandamentos de Deus, e a fé de Jesus.� E esta mensagem é a última a ser 
dada antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente à sua 
proclamação, pelo profeta é visto o Filho do homem vindo em glória, 
para ceifar a colheita da Terra. GC ���-���.

�� Como ficaram os que receberam a luz do santuário e da 
perpetuidade da lei divina� Por que a maioria das pessoas recuou 
ante a luz�

Os que receberam a luz concernente ao santuário e à 
imutabilidade da lei de Deus, encheram-se de alegria e admiração, ao 
verem a beleza e harmonia do conjunto de verdades que se lhes 
desvendaram ao entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia 
tão preciosa fosse comunicada a todos os cristãos; e criam que seria 
alegremente aceita. Mas as verdades que os poriam em discordância 
com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam 
ser seguidores de Cristo. A obediência ao quarto mandamento exigia 
sacrifício, ante o qual a maioria das pessoas recuava. GC ���.

�� De que maneira agiram os ministros populares diante da atenção 
do povo despertada para a reforma do sábado� Colossenses �:�-�.

Ao ser a atenção do povo chamada para o assunto da reforma 
do sábado, ministros populares perverteram a Palavra de Deus, 
interpretando-a de modo a melhor tranqüilizar os espíritos 
inquiridores. E os que não investigavam por si mesmos as Escrituras, 
contentavam-se com aceitar conclusões que se achavam de acordo com 
os seus desejos. Por meio de argumentos, sofismas, tradições dos pais da 
igreja e autoridades eclesiásticas, muitos se esforçaram para subverter a 
verdade. Os defensores desta foram compelidos à Sagrada Escritura 
para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, 
armados unicamente com a Palavra da verdade, resistiram aos ataques 
de homens de saber, que, com surpresa e ira, perceberam a ineficácia de 
seus eloqüentes sofismas contra o raciocínio simples, direto, daqueles que 
eram versados nas Escrituras ao invés de sê-lo nas sutilezas filosóficas. 
GC ���.
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�� Por que Deus não escolhe mais vezes homens de saber para a 
direção� Os homens pouco instruídos são escolhidos porque são 
ignorantes� 

Deus opera por intermédio dos que ouvem a Sua voz e Lhe 
obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades desagradáveis, e 
não temem reprovar pecados populares. A razão por que Ele não 
escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os 
movimentos da Reforma, é o confiarem eles em seus credos, teorias e 
sistemas teológicos, e não sentirem a necessidade de ser ensinados por 
Deus. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria 
são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens que 
têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a 
verdade, não porque sejam ignorantes, mas porque não são 
demasiado pretensiosos para ser por Deus ensinados. Aprendem na 
escola de Cristo, e sua humildade e obediência os torna grandes. 
Confiando-lhes o conhecimento de Sua verdade, Deus lhes confere uma 
honra, em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza 
humana se reduzem à insignificância. GC ���-���.

�� Após o grande desapontamento, o que aconteceu com a maioria 
das pessoas que tinham participado do movimento adventista� 
Se aceita, que luz teria lhes dado direção�

A maioria dos adventistas rejeitaram as verdades atinentes ao 
santuário e à lei de Deus; muitos, também, renunciaram à fé no 
movimento adventista, adotando idéias errôneas e contraditórias 
acerca das profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram 
levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido para a vinda 
de Cristo. A luz que então brilhava do assunto do santuário ter-lhes-ia 
mostrado que nenhum período profético se estende até ao segundo 
advento; que o tempo exato para esta ocorrência não está predito. Mas, 
desviando-se da luz, continuaram a marcar repetidamente o tempo da 
vinda do Senhor, e outras tantas vezes foram desapontados. GC ���.

�� Que lição importante, nós que vivemos nos últimos dias, devemos 
aprender com as advertências de Paulo à igreja de Tessalônica�
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Quando a igreja de Tessalônica recebeu idéias errôneas no 
tocante à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou-a a provar 
cuidadosamente suas esperanças e expectativas pela Palavra de Deus. 
Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos a ocorrerem antes 
que Cristo viesse, e mostrou-lhes que não tinham base para O 
esperarem em sua época. �Ninguém de maneira alguma vos engane� 
�II Tess. �:��, são suas palavras de aviso. Se acariciassem expectativas 
destituídas da sanção das Escrituras, seriam levados a um modo errado 
de se conduzirem; o desapontamento os exporia à zombaria dos 
incrédulos, e correriam perigo de se entregar ao desânimo, sendo 
tentados a duvidar das verdades essenciais à salvação. A advertência 
do apóstolo aos tessalonicenses contém uma lição importante aos que 
vivem nos últimos dias. Muitos adventistas têm julgado que, a menos 
que pudessem fixar a fé em um tempo definido para a vinda do Senhor, 
não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparo. Mas, como 
suas esperanças são reiteradas vezes suscitadas, apenas para serem 
destruídas, sua fé sofre abalo tal que se lhes torna quase impossível se 
impressionarem com as grandes verdades da profecia. GC ���-���.

�� A pregação de um tempo definido para o juízo foi ordenada por 
Deus� Devemos nutrir alguma dúvida em relação ao fim do período 
profético das ���� tardes e manhãs� De que maneira muitos 
satisfazem os propósitos de Satanás� Apocalipse ��:�-��.

A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação 
da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. O cômputo dos períodos 
proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final 
dos �.��� dias no outono de ����, paira acima de qualquer contestação. 
Os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim 
dos períodos proféticos, e o raciocínio falaz que era necessário para 
apoiar este modo de ver, não somente transviaram da verdade 
presente os espíritos, mas lançaram o opróbrio sobre todos os esforços 
para se explicarem as profecias. Quanto mais freqüentemente se 
marcar um tempo definido para o segundo advento, e mais 
amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos 
de Satanás. Depois que se passa o tempo, ele provoca o ridículo e o 
desdém aos seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o 
grande movimento adventista de ���� e ����. Os que persistem neste 
erro, fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro 
demasiado longínquo. Serão levados, assim, a descansar em falsa 
segurança, e muitos se desenganarão tarde demais. GC ���.
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�� Que paralelo a mensageira do Senhor faz do antigo Israel com a 
experiência adventista� Em que lugar foi provada a fé dos hebreus 
em comparação com a data �� de outubro de ����� Aceitaram todos 
a mensagem do ��. Anjo� Romanos �:�-�.

A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada 
experiência dos adventistas. Deus guiou Seu povo no movimento 
adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. No 
grande desapontamento fora provada a sua fé, como o foi a dos 
hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão 
guiadora que com eles estivera em sua experiência anterior, e teriam 
visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 
���� tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no 
poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus 
esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria 
anos que os habitantes da Terra teriam sido avisados, a obra final estaria 
consumada, e Cristo teria vindo para a redenção de Seu povo. 
GC ���-���.

��� Tal como na história do antigo Israel, qual é a razão de Seu povo 
não ter entrado ainda na Canaã Celestial� I Coríntios ��:�-�, ��-��.

Não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem 
durante quarenta anos no deserto: desejava Ele levá-los diretamente à 
terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo, feliz. Mas �não 
puderam entrar por causa da sua incredulidade�. Heb. �:��. Por sua 
reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto, 
e levantaram-se outros para entrarem na Terra Prometida. 
Semelhantemente, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo 
fosse tão demorada, e que Seu povo permanecesse tantos anos neste 
mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus. 
Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se 
levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para 
com o mundo, Jesus retarda a Sua vinda, para que pecadores possam ter 
oportunidade de ouvir a advertência, e encontrar nEle refúgio antes que a 
ira de Deus seja derramada. GC ���.



10

��� O que a Bíblia claramente ensina que se aproxima� 

Em vista disto, qual é o nosso dever�

A Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em que 

as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus, que, 

quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos, deverá afrontar o 

opróbrio e o castigo, como malfeitor.

Em vista disto, qual é o dever do mensageiro da verdade� 

Concluirá ele que a verdade não deve ser apresentada, visto que 

muitas vezes seu único efeito é levar os homens a se evadirem de seus 

requisitos ou a eles resistir� Não; ele não tem mais motivos para reter o 

testemunho da Palavra de Deus, porque este levanta oposição, do que 

tiveram os primitivos reformadores. A confissão de fé, feita pelos santos e 

mártires, foi registrada para o benefício das gerações que se seguiram. 

Aqueles vivos exemplos de santidade e firme integridade vieram até nós 

para infundir coragem nos que hoje são chamados a estar em pé como 

testemunhas de Deus. Receberam graça e verdade, não para si apenas, 

mas para que, por seu intermédio, o conhecimento de Deus pudesse 

iluminar a Terra. Tem Deus proporcionado luz a Seus servos nesta 

geração� Então devem eles deixá-la brilhar ao mundo.

Antigamente o Senhor declarou a alguém que falava em Seu 

nome: �A casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não Me 

querem dar ouvidos.� Não obstante, disse Ele: �Tu lhes dirás as Minhas 

palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir.� Ezeq. �:�; �:�. Ao servo de 

Deus, no presente, é dirigida esta ordem: �Levanta a tua voz como a 

trombeta e anuncia ao Meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os 

seus pecados.� GC ���.
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��� Tanto quanto as oportunidades o permitam, sob que 
responsabilidade está cada um de nós que recebeu a luz da verdade� 
Os fiéis esperam que a verdade se torne popular� E o que faremos em 
relação as consequências da proclamação da verdade� 
Isaías ��:�-�.

Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja 
recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade 
solene e terrível em que esteve o profeta de Israel, a quem viera a 
palavra do Senhor, dizendo: �A ti pois, ó filho do homem, te constituí 
por vigia sobre a casa de Israel; tu, pois, ouvirás a palavra da Minha 
boca, e lha anunciarás da Minha parte. Se Eu disser ao ímpio: Ó ímpio, 
certamente morrerás; e tu não falares, para desviar o ímpio do seu 
caminho, morrerá esse ímpio na sua iniqüidade, mas o seu sangue Eu o 
demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o 
ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter 
do seu caminho, ele morrerá na sua iniqüidade, mas tu livraste 
a tua alma.� Ezeq. ��:�-�.

O grande obstáculo tanto para a aceitação como para a 
promulgação da verdade, é o fato de que isto implica incômodo e 
vitupério. Este é o único argumento contra a verdade que os seus 
defensores nunca puderam refutar. Mas isto não dissuade os 
verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se 
torne popular. �...�

Unicamente os que, de coração, se fazem servos do mundo, 
qualquer que seja a sua profissão religiosa, é que agem, em matéria de 
religião, por expedientes em vez de princípios. Devemos escolher o 
direito, porque é direito, e com Deus deixar as conseqüências. A homens de 
princípios, fé e ousadia, deve o mundo as grandes reformas. Por tais 
homens tem de ser levada avante a obra de reforma para este tempo. 
GC ���-���.
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Lição 02                                                                                         13/07/2019

Fiéis à Verdade como ela é em Jesus
Verso Áureo: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se alguém 
administrar, administre segundo o poder que Deus dá; para que em tudo 
Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder 
para todo o sempre. Amém. I Pedro 4:11.

�� O que a história da igreja nos ensina� O que nos é revelado 
em relação à maioria�

A história da Reforma nos ensina que a igreja de Cristo não deve 
nunca chegar a paralisar-se e cessar a reforma. Deus está na dianteira, 
dizendo como o fez a Moisés: �Marchem�. �Dize aos filhos de Israel que 
marchem.� Êxo. ��:��. A obra de Deus vai avante; passo a passo o Seu 
povo avança em meio a conflitos e provas, até à vitória final. A história 
da igreja nos ensina que o povo de Deus não deve ficar estereotipado em 
suas teorias da fé, mas preparar-se para nova luz, para abrir a verdade 
revelada em Sua Palavra.

A história passada do avanço da verdade em meio ao erro e às 
trevas, mostra-nos que a verdade sagrada não é acalentada e procurada 
pela maioria. Aqueles que avançam na reforma, obedecendo à voz de 
Deus - �Marchem� - têm estado sujeitos a oposição, tortura e morte; e 
em face de prisões e ameaçados de tortura e morte, julgam a verdade 
para seu tempo de suficiente importância para a ela apegar-se 
tenazmente, entregando a vida em lugar de sacrificar a fé. Não contam 
sua vida como preciosa, se sacrificada pela verdade de Deus. A verdade 
em nossos dias é tão importante quanto o foi nos dias dos mártires. ...

O que seria se nos dias de Lutero as pessoas tivessem assumido a 
posição de defender sua desobediência aos requisitos de Deus dizendo: 
�Deus é misericordioso demais para condenar-me por não receber uma 
verdade impopular. Nossos intelectuais e líderes religiosos não a aceitam. 
Correrei o risco de transgredir a lei de Deus porque o mundo a rejeita. ... 
Estou satisfeito com minha religião;... arriscar-me-ei a acompanhar 
a multidão.� �Carta ��a, �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.



13

�� De que maneira a Reforma Protestante foi grandemente 
retardada� Que advertência é dada para a Igreja neste sentido� 
Por que surge partidarismo dentro do povo de Deus�

A Reforma foi grandemente retardada quando se deu muita 
importância às diferenças em alguns pontos de fé e quando as partes se 
apegaram tenazmente às coisas nas quais diferiam. Depois de algum 
tempo estaremos de acordo, mas ficar firmes e considerar ser seu dever 
apresentar pontos de vista em decidida oposição à fé ou verdade, 
como tem sido ensinado por nós como povo, é um erro e resultará em 
prejuízo, e somente prejuízo, como nos dias de Martinho Lutero. 
Comecem a afastar-se e a sentir-se na liberdade de expressar suas 
idéias sem consideração para com as idéias de seus companheiros, 
e introduzir-se-á um estado de coisas com as quais vocês nem sonham. 
�Carta ��, �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���. �CEE ���.

�� Neste assunto, que experiência Ellen teve com o próprio marido 
�Tiago White�� O que devemos conservar em segundo plano� 

Meu esposo tinha, sobre certos pontos, algumas idéias que 
diferiam das de seus irmãos. Foi-me mostrado que, conquanto fossem 
verdadeiros os seus pontos de vista, Deus não o chamara para colocá-los 
diante de seus irmãos e criar diferença de idéias. ...

Não devem ser promovidas idéias especulativas, pois há 
mentes singulares que gostam de apegar-se a um ponto que outros 
não aceitam, e argumentar e atrair tudo para aquele único ponto, 
insistindo nele, ampliando-o, quando ele na verdade não é de 
importância vital e será entendido de maneira discordante. Duas vezes 
me foi mostrado que se deve conservar em segundo plano tudo o que 
for de natureza a levar nossos pastores a divergirem dos pontos que são 
agora essenciais para este tempo.

Cristo não revelou muitas coisas que eram verdade, porque 
criariam diferenças de opinião e suscitariam discussões. Mas homens 
jovens que não passaram pela experiência que tivemos, apreciariam uma 
escaramuça. Nada lhes cairia melhor do que um acalorado debate. 
�Carta ��, �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.
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�� Que preparação deve haver neste tempo� Que decididos esforços 
devemos ter a fim de dissipar a dissensão e discórdia� 
I Coríntios �:��.

Estamos no grande dia da expiação, um tempo em que 
devemos afligir nossa alma, confessar nossos pecados, humilhar nosso 
coração diante de Deus e preparar-nos para o grande conflito. Quando 
vierem essas contendas perante o povo, julgarão que um está com a 
razão, e depois que outro em posição diretamente contrária tem a 
razão. O pobre povo fica confuso, e a conferência terá prejuízo total, 
pior do que se não houvesse conferência.

Agora, quando tudo é dissensão e discórdia, deve haver 
decididos esforços para manejar, publicar com a pena e a voz, essas 
coisas que revelarão somente harmonia. �Carta ��, �����. MM, ����, 
Cristo Triunfante, ���.

�� Em que ponto muitos já falharam� Qual é o padrão de toda 
doutrina e autoridade em questões de fé� II Timóteo �:��-��; 
II Pedro �:��-��.

Não devemos firmar nossas estacas e depois interpretar tudo 
para chegar a esse ponto estabelecido. Aqui foi onde falharam alguns 
de nossos grandes reformadores, e essa é a razão pela qual muitos que 
hoje poderiam ser poderosos defensores de Deus e da verdade estão 
lutando contra a verdade. ... O desígnio de Deus é que sejamos 
aprendizes, primeiro dos oráculos vivos e depois de nossos 
companheiros. Essa é a ordem de Deus.

A Palavra de Deus é a grande detectora de erros; tudo deve ser 
levado a ela, segundo cremos. A Bíblia deve ser nosso padrão para toda 
doutrina. Devemos estudá-la reverentemente. Não devemos receber a 
opinião de ninguém sem compará-la com as Escrituras. Aqui está a 
divina autoridade, que é suprema em questões de fé.

É a Palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. 
É quando o povo mistura sua própria perspicácia humana com as 
palavras da verdade divina, investindo impetuosamente contra os que 
se acham em controvérsia com eles, que revelam não ter sagrada 
reverência para com a Palavra inspirada de Deus. Misturam o humano 
com o divino, o comum com o sagrado e subestimam a Palavra de Deus. 
�Carta ��, ����; The Ellen G. White ���� Materials, vol. �, págs. ��-���. 
MM, ����, Cristo Triunfante, ���.
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�� Tudo o que Deus requer é termos a correta interpretação bíblica� 
Como a verdade é apresentada pelos fiéis� I Pedro �:��.

A correta interpretação das Escrituras não é tudo o que Deus 
requer. Ordena Ele que devemos não só conhecer a verdade, mas 
praticá-la como esta é em Jesus. Devemos levar para a vida prática, em 
nossas relações com os outros, o espírito dAquele que nos deu a verdade. 
Não devemos apenas buscar a verdade como um tesouro escondido 
mas, se somos colaboradores de Deus, é uma positiva necessidade que 
cumpramos as condições expostas em Sua Palavra e coloquemos no 
coração o espírito de Cristo, para que nosso entendimento seja 
fortalecido e nos transformemos em mestres aptos para tornar 
conhecida a outros a verdade a nós revelada em Sua Palavra. ...

Não há garantia de que nossa doutrina seja correta e livre de toda 
palha e erro, a menos que cumpramos diariamente a vontade de Deus. Se 
Lhe fizermos a vontade, conheceremos a doutrina. Veremos a verdade 
em sua sagrada beleza. Aceitá-la-emos com reverência e santo temor, 
e então poderemos apresentar aos outros aquilo que sabemos 
ser a verdade. ...

A pessoa que ama a Deus e a Sua obra será tão clara como o dia. 
Não haverá sofismas, não haverá evasivas quanto ao verdadeiro 
significado das Escrituras. A Palavra de Deus é nosso fundamento 
para todas as doutrinas. �Carta ��, ����; The Ellen G. White 
���� Materials, vol. �, págs. ��-���. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

�� Por que há casos em que as pessoas são levadas à conversão pela 
influência de alguém que não era honesto� 

Uma pessoa pode ouvir e reconhecer toda a verdade, e ainda 
não conhecer nada de piedade pessoal e da verdadeira religião prática. 
Pode explicar a outros o caminho da salvação, e contudo ser um 
réprobo. ... �Por que� perguntou um homem que havia praticado e 
continuava praticando a iniqüidade, �pessoas são convertidas à 
verdade por minha influência�� Respondi: �Cristo está constantemente 
atraindo pessoas a Si, e derramando Sua luz no caminho delas. Aquele 
que busca a verdade, não se lhe permite ler o caráter de quem o ensina. 
Se ele mesmo for sincero, se ele se aproxima de Deus, crendo nEle, 
confessando seus pecados, será aceito.� �Carta ��, �����. MM, ����, 
Cristo Triunfante, ���.
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�� Que impressão jamais devemos permitir que predomine�

Jamais devemos permitir que prevaleça a impressão de que só 
uns poucos privilegiados têm conhecimento das Escrituras e de que os 
outros devem consultar a esses - um ou outro de seus pastores favoritos 
- como autoridade nas doutrinas. O povo deve ser instruído a examinar 
as Escrituras por si mesmo, a ousar pensar por si, a tomar a Bíblia como 
seu livro guia, seu padrão de fé. Conquanto possa a heresia erguer sua 
cabeça e insultar a verdade mediante idéias pervertidas e falsas 
interpretações e deturpações das Escrituras, não deve haver supressão da 
liberdade religiosa por parte dos reformadores.

A igreja deve ter sempre em mente que não pode jamais atribuir 
a falíveis mortais a sabedoria infalível do Deus vivo. ... Desejamos que 
todas as pessoas tenham um evangelho puro e sintam a necessidade 
de esquadrinhar por si mesmas as Escrituras, para saber o que diz a voz 
do Eterno, e unir-se ao grande coração do Amor Infinito. 
�Carta ��, �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

�� Segundo a igreja de Roma, somente que pessoas são competentes 
e têm o direito de interpretar as Escrituras� Como o Protestantismo 
apóstata tem agido atualmente nesse sentido� Marcos �:��; 
Lucas ��:��-��.

A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as 
Escrituras. Sob o fundamento de que unicamente os eclesiásticos são 
competentes para explicar a Palavra de Deus, é esta vedada ao povo 
comum. Conquanto a Reforma fizesse acessível a todos as Escrituras, o 
mesmíssimo espírito que Roma manteve impede também as 
multidões nas igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si 
mesmas. São instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são 
interpretados pela igreja; e há milhares que não ousam receber coisa 
alguma contrária ao seu credo, ou ao ensino adotado por sua igreja, por 
mais claro que esteja revelada nas Escrituras. GC ���.



17

��� Que ilustração temos para o fato de a ignorância não ser 
desculpa para o pecado quando existe toda a oportunidade de 
conhecer a vontade divina� Como devemos agir� II Coríntios ��:�-�.

�Há caminho, que parece direito ao homem, mas o seu fim são 
os caminhos da morte.� Prov. ��:��. A ignorância não é desculpa para o 
erro ou pecado, quando há toda a oportunidade de conhecer a 
vontade de Deus. Um homem está a viajar, e chega a um lugar em que há 
várias estradas, e uma tabuleta indicando aonde cada uma delas leva. Se 
desatende à indicação da tabuleta, tomando qualquer caminho que lhe 
pareça direito, poderá ser muito sincero, mas encontrar-se-á com toda a 
probabilidade no caminho errado. GC ���-���.

Não basta termos boas intenções; não basta fazermos o que se 
julga ser direito, ou o que o ministro diz ser correto. A salvação de nossa 
alma está em jogo, e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. 
Por mais fortes que possam ser nossas convicções, por maior confiança 
que tenhamos de que o ministro sabe o que é a verdade, não seja este o 
nosso fundamento. Temos um mapa dando todas as indicações do 
caminho, na jornada em direção ao Céu, e não devemos estar a conjeturar 
a respeito de coisa alguma. GC ���.

��� Qual o dever por excelência de todo ser racional� Como devemos 
formar nossas opiniões� O que os homens doutos fazem muitas 
vezes com as verdades cristalinas da Bíblia Sagrada� Como deve ser 
explicada a linguagem da Bíblia� 

O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender 
das Escrituras o que é a verdade, e então andar na luz, animando outros 
a lhe seguirem o exemplo. Devemos dia após dia estudar a Bíblia, 
diligentemente, ponderando todo pensamento e comparando 
passagem com passagem. Com o auxílio divino devemos formar nossas 
opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos 
perante Deus.
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As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada 
têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que, com 
pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um 
sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem 
empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que 
Jesus declarou: �Errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem 
o poder de Deus.� Mar. ��:��. A linguagem da Bíblia deve ser explicada 
de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um 
símbolo ou figura. Cristo fez a promessa: �Se alguém quiser fazer a 
vontade dEle, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus.� 
João �:��. Se os homens tão-somente tomassem a Bíblia como é, e não 
houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o espírito, 
realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos, e que traria para o redil de 
Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. 
GC ���-���.

��� Em nossos estudos o que não devemos nos esquecer� 
II Pedro �:��-��.

Cumpre-nos exercer todas as faculdades do espírito no estudo das 
Escrituras, e aplicar o intelecto em compreender as profundas coisas de 
Deus, tanto quanto possam fazer os mortais; não devemos, contudo, nos 
esquecer de que a docilidade e submissão da criança é o verdadeiro 
espírito do aprendiz. As dificuldades encontradas nas Escrituras jamais 
podem ser dominadas pelos mesmos métodos que se empregam em se 
tratando de problemas filosóficos. Não nos devemos empenhar no 
estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos com que tantos 
penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de 
Deus, e sincero desejo de saber a Sua vontade. Cheguemo-nos com 
espírito humilde e dócil para obter conhecimento do grande Eu Sou. De 
outro modo, anjos maus cegar-nos-ão o espírito, endurecendo-nos o 
coração para que não sejamos impressionados pela verdade.

Muitas porções das Escrituras que homens doutos declaram ser 
mistério, ou que não consideram como tendo importância, estão repletas 
de conforto e instrução para aquele que aprender na escola de Cristo. 
GC ���.
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��� Somente como, compreenderemos tanto as coisas fáceis como 
as difíceis nas Escrituras� Por que muitas vezes as tentações 
parecem irresistíveis� I Coríntios �:��-��.

Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito 
Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se 
perceberem, ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem 
entendidas. É o mister dos anjos celestiais preparar o coração para de tal 
maneira compreender a Palavra de Deus que fiquemos encantados 
com sua beleza, admoestados por suas advertências, ou animados e 
fortalecidos por suas promessas. Façamos nossa a petição do salmista: 
�Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da Tua lei.� 
Sal. ���:��. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis porque, 
pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não 
pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar 
Satanás com as armas das Escrituras. Anjos, porém, acham-se em redor 
dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas; e no 
tempo de grande necessidade lhes trarão à lembrança as mesmas 
verdades de que necessitam. Assim, �vindo o inimigo como uma corrente 
de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a Sua bandeira�. 
Isa. ��:��. GC ���-���.

��� O que Cristo promete aos Seus filhos� Entretanto, o que é 
necessário acontecer antes�

Jesus prometeu a Seus discípulos: �Aquele Consolador, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em Meu nome, Esse vos ensinará todas 
as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.� João ��:��. 
Mas os ensinos de Cristo devem previamente ser armazenados na 
memória, a fim de que o Espírito de Deus no-los traga à lembrança no 
tempo de perigo. �Escondi a Tua Palavra no meu coração, para eu não 
pecar contra Ti�, disse Davi. Sal. ���:��. GC ���.
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Lição 03                                                                                         20/07/2019

Nosso Sagrado Encargo
Verso Áureo: Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai 
agradou dar-vos o reino. Lucas 12:31-32.

�� Na proximidade do juízo final como estão os que professam ser 
povo de Deus� Mateus ��:��-��.

Quando o professo povo de Deus se estiver unindo com o 
mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de 
prazeres proibidos; quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja; 
quando os sinos para casamentos estiverem a tocar, e todos olharem 
para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, 
subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de 
suas resplendentes visões e esperanças ilusórias.

Assim como Deus enviou Seu servo �Noé� para advertir o 
mundo do dilúvio a vir, enviou também mensageiros escolhidos para 
tornar conhecida a proximidade do juízo final. GC ���-���.

�� O que tornou-se moda no mundo� Como precisam ser os sermões 
nestas populares e pomposas igrejas� De que maneira são 
arrecadados fundos� Marcos �:�-�.

Professar uma religião tornou-se moda no mundo. Governantes, 
políticos, advogados, médicos, negociantes, aderem à igreja como o 
meio de alcançar o respeito e confiança da sociedade, e promover os seus 
próprios interesses mundanos. Procuram, assim, encobrir, sob o manto 
do cristianismo, todas as suas transações injustas. As várias corporações 
religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos 
batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade e 
proteção. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira a mais 
extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores 
vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao 
talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem 
tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos 
ouvidos da aristocracia. Deste modo, ímpios de elevada posição são 
alistados nos registros da igreja, e os modernos pecados escondidos sob o 
véu da piedade. GC ���.
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Nesta maré de mundanismo e busca de prazeres, a abnegação e 
sacrifício por amor de Cristo acham-se quase inteiramente esquecidos. 
�Alguns dos homens e mulheres ora em vida ativa em nossas igrejas 
foram ensinados, quando crianças, a fazer sacrifícios a fim de se 
habilitarem a dar ou efetuar alguma coisa para Cristo.� Mas, �se são 
necessários fundos agora, ... ninguém deve ser convidado a contribuir. 
Oh, não� fazei uma quermesse, representações, espetáculos, jantares à 
antiga, ou alguma coisa para se comer - algo que divirta o povo�. GC ���.

�� Em que condição deve estar a igreja de Deus nestes últimos dias� 
Se for permitido o mundo influenciar suas decisões e ações, o que 
será registrado nos livros do Céu� Isaías ��:��.

Na época atual, a Igreja precisa vestir suas belas vestes - �Cristo, 
justiça nossa�. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e 
expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de 
Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho 
natural, em contraste com a deformidade e trevas dos que são desleais, 
daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhecem a 
Deus, e a Sua lei - fundamento de Seu governo no Céu e em todos os 
Seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta 
e clara perante o mundo; e não ser reconhecida lei alguma que esteja 
em oposição às leis de Jeová. Se, em desafio às disposições divinas, for 
permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de 
Deus será frustrado. Se a Igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja 
o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá, registrada nos livros 
do Céu, uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de 
Cristo. A Igreja tem que manter seus princípios perante todo o Universo 
celeste e os reinos deste mundo, de maneira firme e decidida; uma 
inabalável fidelidade na manutenção da honra e da santidade da lei de 
Deus, despertará a atenção e admiração do mundo, e muitos, 
pelas boas obras que contemplarem, serão levados a glorificar nosso 
Pai celestial. �...� 
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O Senhor proveu a Sua Igreja de capacidade e bênçãos, para 
que apresentasse ao mundo uma imagem de Sua própria suficiência, e 
nEle se completasse, como uma contínua representação de outro 
mundo, eterno, onde há leis mais elevadas que as terrestres. Sua Igreja 
deve ser um templo construído segundo a semelhança divina, e o anjo 
arquiteto trouxe do Céu a sua vara de ouro para medir, a fim de que cada 
pedra seja lavrada e ajustada pela medida divina, e polida para brilhar 
como um emblema do Céu irradiando em todas as direções os refulgentes 
e luminosos raios do Sol da Justiça. A Igreja há de ser alimentada com o 
maná do Céu e guardada unicamente sob a proteção de Sua graça. 
Vestida com a completa armadura de luz e justiça ela entra em seu 
conflito final. A escória, material imprestável, será consumida, e a 
influência da verdade testifica ao mundo de seu caráter santificador e 
enobrecedor. �Escrito em: Melbourne, Austrália, �����������. TM ��-��.

�� Que obra está em andamento atualmente� Como são registradas 
nos livros do Céu nossas palavras e atos� Que deve ser deixado 
para trás� II Pedro �:��-��; Apocalipse ��:�.

O grande julgamento está ocorrendo e tem estado em 
andamento por algum tempo. Hoje o Senhor diz: Mede o santuário e 
os que nele adoram. Lembrem-se de que quando vocês estiverem 
andando pelas ruas cuidando de seus negócios, Deus os está 
medindo; quando estiverem conversando, Deus está medindo vocês. 
Lembrem-se de que suas palavras e atos estão sendo fotografados nos 
livros do Céu, da mesma forma em que o rosto é reproduzido pelo artista 
na chapa polida. �...� � � � �

Está em andamento ali a obra de medir o templo e seus 
adoradores para ver quem permanecerá de pé no último dia. Aqueles 
que permanecessem firmes terão ampla entrada no reino de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando estamos fazendo nosso 
trabalho, lembremo-nos de que há Alguém observando o espírito com 
que o fazemos. Não convidaremos o Salvador a tomar parte em nossa 
vida diária, tanto em nosso trabalho secular quanto em nossos deveres 
domésticos� Então, em nome de Deus, queremos deixar para trás tudo 
o que não é necessário, todo mexerico ou conversas inúteis, e 
apresentar-nos como servos do Deus vivo. �Man. �, �����. � CB ���.

Chegou o tempo em que tudo que pode ser sacudido, 
será sacudido, só o que estiver firme vai permanecer. Todo caso 
vem a julgamento diante de Deus; Ele está medindo o templo 
e seus adoradores. � TI ���.
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�� Como os professos cristãos consideram, e o que dizem, sobre o 
pequeno rebanho do Senhor� Lucas ��:��.

Os professos cristãos de hoje que rejeitam a luz, não serão mais 
favoráveis àqueles que recebem a luz da verdade e nela se regozijam, 
do que o foram os judeus nos dias de Cristo. �...� Considerarão os crentes 
como um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos, e deles falarão 
zombeteiramente. �Carta ��, �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

À medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os 
pastores de outras igrejas lhes dizem - e essas palavras são ecoadas 
pelos membros das ditas igrejas: �Esse povo não tem igreja, e não tendes 
lugar de culto. Sois um grupinho, pobre e ignorante. Em breve os pastores 
irão embora, e o interesse há de desaparecer. Então haveis de abandonar 
essas novas idéias que tendes recebido.� OE ���. 

�� Ao irromper a perseguição final, será o povo de Deus 
muito conhecido� Isaías ��:��; Sofonias �:��-��.

Vi que as igrejas nominais e os adventistas nominais, como 
Judas, hão de trair-nos aos católicos para obterem sua influência contra 
a verdade. Os santos serão então um povo quase desconhecido, de quem 
os católicos terão pouco conhecimento. Unpublished Manuscript 
Testimonies of Ellen G. White, �� de outubro de ����. 

�� Por tanto,  serão muitos os f iéis  nestes últimos dias� 
O povo de Deus encontrará sua segurança na operação de milagres� 
Apocalipse ��:��; ��:��-��.

Nem todos neste mundo tomaram o partido dos inimigos de 
Deus. Nem todos se tornaram desleais. Uns poucos existem que são fiéis 
a Deus; pois escreve João: �Aqui estão os que guardam os mandamentos 
de Deus e a fé em Jesus.� Apocalipse ��:��. Logo será travada a violenta 
luta entre os que servem a Deus e os que O não servem. Logo tudo que 
pode ser abalado o será, para que permaneçam as coisas que não 
podem ser abaladas. 
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Satanás é diligente estudante da Bíblia. Sabe que seu tempo é 
curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na Terra. 
É impossível dar uma idéia da experiência do povo de Deus que há de 
viver na Terra quando se misturarem a glória celestial e a repetição das 
perseguições do passado. Eles andarão à luz que procede do trono de 
Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o Céu e 
a Terra. E Satanás, rodeado de anjos maus, e declarando-se Deus, 
operará milagres de todas as espécies, para enganar, se possível, os 
próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na 
operação de milagres; pois Satanás imitará os milagres que forem 
operados. O provado e experimentado povo de Deus, encontrará seu 
poder no sinal de que fala Êxodo ��:��-��. Hão de postar-se do lado da 
palavra viva: �Está escrito.� Mateus �:�. Essa é a única base sobre que 
poderão estar seguros. Os que quebraram o seu concerto com Deus 
estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. � TI ��-��. 

�� Portanto, de que maneira os justos serão especialmente 
distinguidos� No conflito final, de que maneira estará dividido 
o cristianismo� Como estarão as nações� Como os fiéis 
serão protegidos�

Os adoradores de Deus serão distinguidos especialmente pelo 
seu respeito ao quarto mandamento, visto ser esse o sinal do poder 
criador de Deus e a testemunha do Seu direito de reclamar a reverência 
e a homenagem do homem. Os ímpios serão distinguidos pelos seus 
esforços para demolir o monumento comemorativo do Criador e 
exaltar a instituição de Roma. Na conclusão do conflito, todo o 
cristianismo ficará dividido em dois grandes grupos: Os que guardam os 
mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua 
imagem, e recebem o seu sinal. Embora Igreja e Estado unam o seu poder 
para obrigar a todos, �pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos�, 
a receberem o sinal da besta, o povo de Deus não o receberá. Apocalipse 
��:��. O profeta de Patmos contemplou �os que saíram vitoriosos da 
besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que 
estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o 
cântico de Moisés... e o cântico do Cordeiro�. Apocalipse ��:�, �. 



25

Tremendas provas e aflições aguardam ao povo de Deus. O 

espírito de guerra está incitando as nações de um a outro extremo da 

Terra. Mas em meio ao tempo de angústia que está para vir � tempo de 

angústia qual nunca houve desde que existe nação � o povo escolhido 

de Deus ficará inabalável. Satanás e seu exército não o poderá destruir; 

pois anjos magníficos em poder o protegerão. � TI ��-��.

�� Que sagrado encargo sobre nós está posto� O que os anjos 

terão que realizar�

Devemos ser consagrados condutos através dos quais a vida 

celestial flua para outros. O Espírito Santo deve animar e encher toda a 

igreja, purificando e unindo os corações. Os que foram sepultados com 

Cristo no batismo devem erguer-se para novidade de vida, dando uma 

demonstração viva da vida de Cristo. Sobre nós está colocado um 

sagrado encargo. Foi-nos dada a comissão: �Ide, portanto, fazei discípulos 

de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E 

eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.� Mateus 

��:��, ��. Fomos consagrados para a obra de tornar conhecido o 

evangelho da salvação. A perfeição celestial deve ser o nosso poder. 

� TI ��.

Quando o poder divino se combinar com os esforços humanos, 

a obra espalhar-se-á como o fogo na palha. Deus empregará meios cuja 

origem os homens não serão capazes de discernir. Anjos realizarão uma 

obra que os homens teriam sido abençoados em empreender, 

n ã o  h o u ve s s e m  e l e s  n e g l i g e n c i a d o  o s  re c l a m o s  d e  D e u s. 

�RH, �� de dezembro de �����. VSA ���.
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��� Por que as multidões destes últimos dias rejeitam as verdades 
bíblicas� Apesar disso, que positiva garantia nos é dada�

As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade, 
volvendo às fábulas. Olhando para os últimos dias, declarou o apóstolo 
Paulo: �Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina.� II Tim. �:�. 
Chegamos, já, a esse tempo. As multidões rejeitam a verdade das 
Escrituras, por ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e 
amante do mundo; e Satanás lhes proporciona os enganos que amam.

Mas Deus terá sobre a Terra um povo que mantenha a Bíblia, e a 
Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. 
As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos 
ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes 
como são as igrejas que representam, a voz da maioria - nenhuma 
destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como 
prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de 
aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio 
um claro - �Assim diz o Senhor�. GC ���-���.

��� O que cada seguidor de Cristo, deve hoje, ardorosamente 
indagar� No que muitos estão enganados� 

Estamos vivendo no período mais solene da história deste 
mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a 
decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro, e também a salvação de 
outras almas, dependem do caminho que ora seguimos. Necessitamos 
ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor de Cristo deve 
fervorosamente indagar: �Senhor, que queres que eu faça�� Necessitamos 
humilhar-nos perante o Senhor, com jejum e oração, e meditar muito em 
Sua Palavra, especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar 
agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos 
um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a 
ocorrer em redor de nós; estamos no terreno encantado de Satanás. 
Não durmais, sentinelas de Deus; o adversário está perto, de 
emboscada, pronto para a qualquer momento, caso vos torneis 
negligentes e sonolentos, saltar sobre vós e fazer-vos presa sua.
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Muitos estão enganados quanto à sua verdadeira condição 
perante Deus. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem, e 
esquecem-se de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, 
mas negligenciaram cumprir. Não basta que sejam árvores no jardim de 
Deus. Devem corresponder a Sua expectativa, produzindo frutos. Ele os 
responsabiliza pela sua falta em cumprir todo o bem que poderiam 
fazer, mediante Sua graça que os fortalece. Nos livros do Céu, acham-se 
eles registrados como estando a ocupar em vão o terreno. Contudo, 
mesmo o caso desta classe não é inteiramente desesperador. Em prol 
daqueles que têm tomado em pouca consideração a misericórdia de 
Deus, desprezando Sua graça, o coração do longânimo Amor ainda 
pleiteia. �Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os 
mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como 
andais, ... remindo o tempo; porquanto os dias são maus.� Efés. �:��-��. 
GC ���-���.

��� Quando se revelará a diferença entre os cristãos verdadeiros e 
falsos� Malaquias �:��-��.

Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da 
Palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota 
entre os ciprestes e as outras árvores; mas, ao soprarem as rajadas 
hibernais, aqueles permanecem inalteráveis, enquanto estas perdem a 
folhagem. Assim aquele que com coração falso professa a religião, 
pode agora não se diferençar do cristão verdadeiro; está, porém, 
justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. 
Levante-se a oposição, de novo exerçam domínio o fanatismo e a 
intolerância, acenda-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas 
vacilarão, renunciando a fé; mas o verdadeiro crente permanecerá firme 
como um rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva 
do que nos dias da prosperidade.

Diz o salmista: �Medito nos Teus testemunhos.� �Pelos Teus 
mandamentos alcancei entendimento; pelo que aborreço todo o falso 
caminho.� Sal. ���:�� e ���.

�Bem-aventurado é o homem que acha sabedoria.� �Será como 
a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, 
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e no ano de 
sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.� Prov. �:��; Jer. ��:�. 
GC ���.
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Lição 04                                                                                         27/07/2019

A Verdadeira Conversão e Santificação
Verso Áureo: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes 
estabelecemos a lei. Romanos 3:31.

�� O que o genuíno arrependimento operará� Romanos �:�.

Não há prova de genuíno arrependimento a menos que ele 
opere reforma na vida. Se restitui o penhor, devolve o que tinha 
roubado, confessa os pecados, e ama a Deus e seus semelhantes, pode 
o pecador estar certo de que encontrou paz com Deus. Foram estes os 
efeitos que, em anos anteriores, se seguiram às ocasiões de 
avivamento religioso. Julgados pelos seus frutos, sabia-se que eram 
abençoados por Deus para a salvação dos homens e para 
reerguimento da humanidade. GC ���-���.

�� Como tem sido os despertamentos religiosos nos tempos 
m o d e r n o s �  C o m o  s ã o  r e a l i z a d o s  e s t e s  a v i va m e n t o s � 
Têm estes �conversos� interesse de aprender a verdade bíblica�

Muitos dos despertamentos dos tempos modernos têm, no 
entanto, apresentado notável contraste com aquelas manifestações 
de graça divina que nos primitivos tempos se seguiam aos labores dos 
servos de Deus. É verdade que se desperta grande interesse, muitos 
professam conversão, e há larga afluência às igrejas; não obstante, os 
resultados não são de molde a autorizar a crença de que houve aumento 
correspondente da verdadeira vida espiritual. A luz que chameja por 
algum tempo logo fenece, deixando as trevas mais densas do que antes.

Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por 
meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-
se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos desta 
maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse 
no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o culto assuma 
algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a 
mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras 
advertências da Palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus 
interesses eternos, não são tomadas a sério. GC ���.

�� No que a religião popular se tornou�
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 A religião tornou-se o entretenimento dos incrédulos e céticos, 
porque tantos que são portadores de seu nome lhes desconhecem os 
princípios. O poder da piedade quase desapareceu de muitas das 
igrejas. Piqueniques, representações teatrais nas igrejas, quermesses, 
casas elegantes, ostentação pessoal, desviaram de Deus os 
pensamentos. Terras e bens, e ocupações mundanas absorvem a 
mente, e as coisas de interesse eterno mal recebem atenção passageira. 
GC ���-���.
�� Há fiéis nestas igrejas� O que haverá entre o povo de Deus� 
De que maneira Satanás procurará estor var esta obra� 
Neste tempo do fim o que já tem estado em operação�

Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há 
verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Antes de os juízos finais 
de Deus caírem sobre a Terra, haverá, entre o povo do Senhor, tal 
avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde 
os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados 
sobre Seus filhos. Naquele tempo muitos se separarão das igrejas em 
que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e à Sua Palavra. 
Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes 
verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo 
presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O 
inimigo das almas deseja estorvar esta obra; e antes que chegue o tempo 
para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma 
contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará 
parecer que a bênção especial de Deus foi derramada; manifestar-se-á 
o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões 
exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, 
quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás 
procurará estender sua influência sobre o mundo cristão.

Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio 
século, têm estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas 
influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. 
Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito 
apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. 
À luz da Palavra de Deus não é difícil determinar a natureza destes 
movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho 
da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem 
para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, 
podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. 
E, pela regra que o próprio Cristo deu - �Por seus frutos os conhecereis� 
�Mat. �:��� - é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito 
de Deus. GC ���-���.
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�� O que tem ocasionado erros referentes à conversão e 
santificação� João ��:��.

Nas verdades de Sua Palavra, Deus deu aos homens a revelação 
de Si mesmo; e a todos os que as aceitam servem de escudo contra os 
enganos de Satanás. Foi a negligência destas verdades que abriu a 
porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo 
religioso. Tem-se perdido de vista, em grande parte, a natureza e 
importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, 
perpetuidade e vigência da lei divina, tem ocasionado erros quanto à 
conversão e santificação, resultando em baixar, na igreja, a norma da 
piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e poder 
de Deus nos avivamentos de nosso tempo. GC ���.

�� Como muitos ensinadores tem apresentado a lei� Porém, qual é o 
testemunho bíblico� Por que é absurda a idéia de que Cristo teria 
abolido a lei por Sua morte� O que a lei revela� Quais são seus dois 
grandes princípios�

Muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo, pela Sua 
morte, aboliu a lei, e, em virtude disso, estão os homens livres de suas 
reivindicações. Alguns há que a representam como um jugo penoso; e 
em contraste com a servidão da lei apresentam a liberdade a ser 
gozada sob o evangelho.

Não foi, porém, assim que profetas e apóstolos consideravam a 
santa lei de Deus. Disse Davi: �Andarei em liberdade, pois busquei os 
Teus preceitos.� Sal. ���:��. O apóstolo Tiago, que escreveu depois da 
morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a �lei real� e a �lei perfeita 
da liberdade�. Tia. �:�; �:��. E o escritor do Apocalipse, meio século 
depois da crucifixão, pronuncia uma bênção aos que �guardam os Seus 
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam 
entrar na cidade pelas portas�. Apoc. ��:��.

A declaração de que Cristo por Sua morte aboliu a lei do Pai, não 
tem fundamento. Se tivesse sido possível mudar a lei, ou pô-la de parte, 
não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem da 
pena do pecado. A morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é 
imutável. O Filho do homem veio para �engrandecer a lei, e torná-la 
gloriosa�. Isa. ��:��. Disse Ele: �Não cuideis que vim destruir a lei�; �até que 
o céu e a Terra passem nem um jota ou um til se omitirá da lei.� Mat. �:�� e 
��. E, com relação a Si próprio, declara Ele: �Deleito-Me em fazer a Tua 
vontade, ó Deus Meu; sim, a Tua lei está dentro do Meu coração.� Sal. ��:�.
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A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma 
revelação da vontade e caráter do Autor. Deus é amor, e Sua lei é amor. 
Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem. �O 
cumprimento da lei é o amor.� Rom. ��:��. O caráter de Deus é justiça e 
verdade; esta é a natureza de Sua lei. Diz o salmista: �Tua lei é a 
verdade�; �todos os Teus mandamentos são justiça.� Sal. ���:��� e ���. 
E o apóstolo Paulo declara: �A lei é santa, e o mandamento santo, justo e 
bom.� Rom. �:��. Tal lei, sendo expressão do pensamento e vontade de 
Deus, deve ser tão duradoura como o Seu Autor. GC ���-���.

�� De que maneira ficou o ser humano após a Queda� O que é a obra 
de conversão e santificação� Jeremias ��:�; Efésios �:�.

É obra da conversão e santificação reconciliar os homens com 
Deus, pondo-os em harmonia com os princípios de Sua lei. No princípio, o 
homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com 
a natureza e com a lei de Deus; os princípios da justiça lhe estavam 
escritos no coração. O pecado, porém, alienou-o do Criador. Não mais 
refletia a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios 
da lei de Deus. �A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 
sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser.� Rom. �:�. Mas �Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito� �João 
�:���, para que o homem pudesse reconciliar-se com Ele. Mediante os 
méritos de Cristo, pode aquele se restabelecer à harmonia com o 
Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina; deve receber 
nova vida de cima. Esta mudança é o novo nascimento, sem o que, diz 
Jesus, o homem �não pode ver o reino de Deus�. GC ���.

�� Qual é o primeiro passo na reconciliação com Deus� 
A lei traz o remédio� 

O primeiro passo na reconciliação com Deus, é a convicção de 
pecado. �Pecado é o quebrantamento da lei.� �Pela lei vem o 
conhecimento do pecado.� I João �:�; Rom. �:��. A fim de ver sua culpa, 
o pecador deve provar o caráter próprio pela grande norma divina de 
justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, 
habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter.
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A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio. 
Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte 
é o quinhão do transgressor. Unicamente o evangelho de Cristo o pode 
livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o 
arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo, 
seu sacrifício expiatório. Obtém assim �remissão dos pecados 
passados�, e se torna participante da natureza divina. É filho de Deus, 
tendo recebido o espírito de adoção, pelo qual clama: �Aba, Pai�� 
GC ���-���.

�� Estaríamos agora, então, na liberdade de transgredir os 
mandamentos�

Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus� Diz 
Paulo: �Anulamos, pois, a lei pela fé� De maneira nenhuma, antes 
estabelecemos a lei.� �Nós, que estamos mortos para o pecado, como 
viveremos ainda nele�� E João declara: �Esta é a caridade de Deus: que 
guardemos os Seus mandamentos; e os Seus mandamentos não são 
pesados.� Rom. �:��; �:�; I João �:�. No novo nascimento o coração é 
posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a 
Sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, 
passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da 
transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha 
vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de 
fé e amor. Então, �a justiça da lei� se cumpre �em nós, que não andamos 
segundo a carne, mas segundo o Espírito�. Rom. �:�. E a linguagem da 
alma será: �Oh� quanto amo a Tua lei� é a minha meditação em todo o dia.� 
Sal. ���:��.
� �A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma.� Sal. ��:�. Sem a lei 
os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de 
Deus, ou da culpa e impureza deles mesmos. Não têm verdadeira 
convicção do pecado, e não sentem necessidade de arrependimento. 
Não vendo a sua condição perdida, como transgressores da lei de Deus, 
não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A 
esperança de salvação é aceita sem a mudança radical do coração ou 
reforma da vida. São assim abundantes as conversões superficiais, e 
unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. GC ���.
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��� De que maneira as Escrituras nos orientam em relação à 
verdadeira santificação� Somente como, esta obra pode ser 
efetuada� A santificação é progressiva�
 

A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, 
em carta à igreja de Tessalônica, declara: �Esta é a vontade de Deus, a 
vossa santificação.� E roga: �E o mesmo Deus de paz vos santifique em 
tudo.� I Tess. �:�; �:��. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação, 
e como deve ser alcançada. O Salvador orou pelos discípulos: 
�Santifica-os na verdade: A Tua Palavra é a verdade.� João ��:��. E Paulo 
ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo �Rom. 
��:���. Qual é a obra do Espírito Santo� Disse Jesus aos discípulos: 
�Quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a 
verdade.� João ��:��. E o salmista declara: �Tua lei é a verdade.� Pela 
Palavra e Espírito de Deus se revelam aos homens os grandes princípios de 
justiça incorporados em Sua lei. E desde que a lei de Deus é santa, justa e 
boa, e cópia da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela 
obediência àquela lei será santo. Cristo é um exemplo perfeito de 
semelhante caráter. Diz Ele: �Eu tenho guardado os mandamentos de 
Meu Pai.� �Eu faço sempre o que Lhe agrada.� João ��:��; �:��. Os 
seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele - pela graça de 
Deus devem formar caráter em harmonia com os princípios de Sua 
santa lei. Isto é santificação bíblica.

Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo 
poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo admoesta aos 
crentes: �Operai a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é o 
que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa 
vontade.� Filip. �:�� e ��. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas 
sustentará luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é 
necessário. A fraqueza humana se une à força divina, e a fé exclama: 
�Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.� 
I Cor. ��:��.
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As Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é 
progressiva. Quando na conversão o pecador acha paz com Deus 
mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã. Deve agora 
aperfeiçoar-se; crescer até �a medida da estatura completa de Cristo�. 
Diz o apóstolo Paulo: �Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das 
coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em 
Cristo Jesus.� Filip. �:�� e ��. E Pedro nos apresenta os passos por que a 
santificação bíblica deve ser atingida: �Pondo nisto mesmo toda a 
diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à 
ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e 
à piedade amor fraternal; e ao amor fraternal caridade ... porque 
fazendo isto nunca jamais tropeçareis.� II Ped. �:�-��. GC ���-���.

��� Como são os que andam à sombra da cruz de Cristo� 
O que claramente discernem� Salmos ��:��.   

Não pode haver exaltação própria, jactanciosa pretensão à 
libertação do pecado, por parte dos que andam à sombra da cruz do 
Calvário. Sentem eles que foi seu pecado o causador da agonia que 
quebrantou o coração do Filho de Deus, e este pensamento os levará à 
humilhação própria. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente 
discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano, e sua única 
esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. 
GC ���.

��� Como a santificação tem sido apresentada por muitos 
no mundo religioso� Por que esta doutrina tem se tornado popular� 
O que o apóstolo Tiago declara sobre isso� É fé real a crença nesta 
perniciosa doutrina� O que acontece quando se comete 
um pecado conhecido�

A santificação que ora adquire preeminência no mundo 
religioso, traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito 
pela lei de Deus, os quais a estigmatizam como estranha à religião da 
Escritura Sagrada. Seus defensores ensinam que a santificação é obra 
instantânea, pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita 
santidade. �Crede tão-somente�, dizem, �e a bênção será vossa.� Nenhum 
outro esforço, por parte do que recebe, se pressupõe necessário. 
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Ao mesmo tempo negam a autoridade da lei de Deus, insistindo 
em que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos. Mas é 
possível aos homens ser santos, de acordo com a vontade e caráter de 
Deus, sem ficar em harmonia com os princípios que são a expressão de 
Sua natureza e vontade, e que mostram o que Lhe é agradável�

O desejo de uma religião fácil, que não exija esforço, renúncia, 
nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a 
doutrina da fé, e da fé somente; mas que diz a Palavra de Deus� Declara 
o apóstolo Tiago: �Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que 
tem fé, e não tiver as obras� Porventura a fé pode salvá-lo� ... Mas, ó 
homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta� Porventura 
o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu 
sobre o altar o seu filho Isaque� Bem vês que a fé cooperou com as 
obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. ... Vedes então que o 
homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé.� Tia. �:��-��.

O testemunho da Palavra de Deus é contra esta doutrina 
perigosa da fé sem as obras. Não é fé pretender o favor do Céu sem 
cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida: é 
presunção; pois que a fé genuína se fundamenta nas promessas e 
disposições das Escrituras.

Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo 
enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. 
O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do 
Espírito e separa a alma de Deus. GC ���-���.

��� Que evidência traz a alegação de estarem sem pecado� 
O que estes ainda não aprenderam� Romanos �:��-��.

E a alegação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de 
que aquele que a alimenta longe está de ser santo. É porque não tem 
nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus, 
ou do que devem ser os que se hão de harmonizar com Seu caráter; é 
porque não aprendeu o verdadeiro conceito da pureza e perfeição 
supremas de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado, que o 
homem pode considerar-se santo. Quanto maior a distância entre ele e 
Cristo, e quanto mais impróprias forem suas concepções do caráter 
e requisitos divinos, tanto mais justo parecerá a seus próprios olhos. 
GC ���.
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��� Qual  é  a abrangência da verdadeira santif icação� 
I Coríntios �:��-��.

A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser 
inteiro: espírito, alma e corpo. Paulo orou pelos tessalonicenses para 
que todo o seu espírito, e alma, e corpo fossem plenamente 
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo 
�I Tess. �:���. Outra vez escreve ele aos crentes: �Rogo-vos, pois, 
irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.� Rom. ��:�. No tempo do 
antigo Israel, toda oferta trazida como sacrifício a Deus era 
cuidadosamente examinada. Se se descobria qualquer defeito no 
animal apresentado, era rejeitado; pois Deus recomendara que a 
oferta fosse �sem mancha�. Assim se ordena aos cristãos que 
apresentem o corpo �em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus�. A 
fim de fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas na 
melhor condição possível. Todo uso ou costume que enfraquece a força 
física ou mental, inabilita o homem para o serviço de seu Criador. E 
agradar-Se-á Deus com qualquer coisa que seja menos do que o 
melhor que podemos oferecer� Disse Cristo: �Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração.� Os que amam a Deus de todo o coração, 
desejarão prestar-Lhe o melhor serviço de sua vida, e estarão 
constantemente procurando pôr toda faculdade do ser em harmonia 
com as leis que os tornarão aptos a fazer a Sua vontade. Não aviltarão 
nem mancharão, pela condescendência com o apetite ou paixões, a 
oferta que apresentam a seu Pai celestial. �...� 

Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo, não se 
escravizará por hábito pernicioso. Suas faculdades pertencem a Cristo, 
que o comprou com preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. 
Como poderia ficar sem culpa malbaratando o capital que 
lhe é confiado� GC ���-���.
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��� O que nos leva em mais íntima relação com Cristo� 
A vida do cristão deve ser marcada pela tristeza� Portanto, podemos 
permanecer diante da lei sem vergonha e remorso� Somente como, 
poderá o povo de Deus reviver a primitiva fé e prática� 
Jeremias �:��-��.

Cada passo de fé e obediência leva a alma em relação mais 
íntima com a Luz do mundo, em quem não há sinal de trevas. GC ���.

Posto que a vida do cristão deva ser caracterizada pela 
humildade, não deveria assinalar-se pela tristeza e depreciação de si 
mesmo. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove 
e abençoe. Não é da vontade de nosso Pai celestial que sempre estejamos 
sob condenação e trevas. O andar cabisbaixo e com o coração cheio de 
preocupações não constitui prova de verdadeira humildade. Podemos ir a 
Jesus e ser purificados, permanecendo diante da lei sem opróbrio e 
remorsos. �Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, 
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.� Rom. �:�. �...�

A vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus. �Todo o que 
é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 
mundo, a nossa fé.� I João �:�. Com acerto disse Neemias, servo de 
Deus: �A alegria do Senhor é a vossa força.� Nee. �:��. E Paulo diz: 
�Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos.� Filip. 
�:�. �Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças; porque 
esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.� I Tess. �:��-��.

São estes os frutos da conversão e santificação bíblica; e é 
porque os grandes princípios da justiça apresentados na lei de Deus são 
com tanta indiferença considerados pelo mundo cristão, que esses 
frutos são tão raramente testemunhados. É por isso que tão pouco se 
manifesta dessa profunda e estável obra do Espírito de Deus, a qual 
assinalava os avivamentos em anos anteriores.

É ao contemplar que somos transformados. E, negligenciando 
os preceitos sagrados nos quais Deus revelou aos homens a perfeição e 
santidade de Seu caráter, e atraindo o espírito do povo aos ensinos e 
teorias humanos, que de estranho poderá haver no conseqüente 
declínio na viva piedade da igreja� Diz o Senhor: �A Mim Me deixaram, o 
manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não 
retêm as águas.� Jer. �:��. �...�

É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus à sua posição 
exata, que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o Seu 
povo professo. GC ���-���.
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Lição 05                                                                                         03/08/2019

A Obra Final da Expiação 
Verso Áureo: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há 
de julgar o mundo, por meio do homem que destinou; e disso deu certeza a 
todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31.

�� De que maneira é apresentado a Daniel o juízo investigativo�

�Eu continuei olhando�, diz o profeta Daniel, �até que foram 
postos uns tronos, e um Ancião de Dias Se assentou; o Seu vestido era 
branco como a neve, e o cabelo de Sua cabeça como a limpa lã; o Seu 
trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo 
manava e saía de diante dEle; milhares de milhares O serviam, e 
milhões de milhões estavam diante dEle; assentou-se o juízo, e 
abriram-se os livros.� Dan. �:� e ��.

Assim foi apresentado à visão do profeta o grande e solene dia 
em que o caráter e vida dos homens passariam em revista perante o 
Juiz de toda a Terra, e cada homem seria recompensado �segundo as 
suas obras�. O Ancião de Dias é Deus, o Pai. Diz o salmista: �Antes que os 
montes nascessem, ou que Tu formasses a Terra e o mundo, sim, de 
eternidade a eternidade, Tu és Deus.� Sal. ��:�. É Ele, fonte de todo ser e 
de toda lei, que deve presidir ao juízo. E santos anjos, como ministros e 
testemunhas, em número de �milhares de milhares, e milhões de 
milhões�, assistem a esse grande tribunal. GC ���.

�� Que vinda é relatada naquela passagem e ela está relacionada a 
que período profético� Ele entra no santíssimo à presença de Deus, a 
fim de realizar que obra�

�Citado Daniel �:��-���. A vinda de Cristo aqui descrita não é a 
Sua segunda vinda à Terra. Ele vem ao Ancião de Dias, no Céu, para 
receber o domínio, a honra, e o reino, os quais Lhe serão dados no final de 
Sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à 
Terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem 
os �.��� dias, em ����. Assistido por anjos celestiais, nosso grande Sumo 
Sacerdote entra no lugar santíssimo, e ali comparece à presença de Deus a 
fim de Se entregar aos últimos atos de Seu ministério em prol do homem, 
a saber: realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos 
os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. GC ���-���.
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�� Quais serão os casos considerados neste julgamento� 
De que maneira será determinada a decisão�

No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus 
com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da 
oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham 
parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação 
final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os 
do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta 
e separada, e ocorre em ocasião posterior. �Citado I Pedro �:���.

Os livros de registro no Céu, nos quais estão relatados os nomes e 
ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta 
Daniel: �Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros.� O escritor do 
Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: �Abriu-se outro livro, 
que é o da vida; e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam 
escritas nos livros, segundo as suas obras.� Apoc. ��:��. GC ���.

�� O que está no livro da vida� De que maneira as ações de justiça 
são imortalizadas� E em relação aos pecados dos seres humanos� 
Nos livros do Céu, o que está escrito ao lado de cada nome�  

O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para 
o serviço de Deus. Jesus ordenou a Seus discípulos: �Alegrai-vos antes 
por estarem os vossos nomes escritos nos Céus.� Luc. ��:��. Paulo fala 
de seus fiéis cooperadores, �cujos nomes estão no livro da vida�. Filip. 
�:�. Daniel olhando através dos séculos para um �tempo de angústia 
qual nunca houve�, declara que se livrará o povo de Deus, �todo aquele 
que se achar escrito no livro�. E João, no Apocalipse, diz que apenas 
entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes �estão inscritos no 
livro da vida do Cordeiro�. Dan. ��:�; Apoc. ��:��.

�Há um memorial escrito diante� de Deus, no qual estão 
registradas as boas ações dos �que temem ao Senhor, e para os que se 
lembram do Seu nome.� Mal. �:��. Suas palavras de fé, seus atos de 
amor, acham-se registrados no Céu. Neemias a isto se refere quando 
diz: �Deus meu, lembra-Te de mim; e não risques as beneficências que 
eu fiz à casa de meu Deus.� Nee. ��:��. No livro memorial de Deus toda 
ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo 
mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-
se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e 
tristeza, suportado por amor de Cristo, encontra-se registrado. Diz o 
salmista: �Tu contaste as minhas vagueações; põe as minhas lágrimas 
no Teu odre; não estão elas no Teu livro�� Sal. ��:�.
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Há também um relatório dos pecados dos homens. �Porque 
Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, 
quer seja bom quer seja mau.� �De toda a palavra ociosa que os homens 
disserem hão de dar conta no dia do juízo.� Disse o Salvador: �Por tuas 
palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.� Ecl. 
��:��; Mat. ��:�� e ��. Os propósitos e intuitos secretos aparecem no 
infalível registro; pois Deus �trará à luz as coisas ocultas das trevas, e 
manifestará os desígnios dos corações�. I Cor. �:�. �Eis que está escrito 
diante de Mim: ... as vossas iniqüidades, e juntamente as iniqüidades de 
vossos pais, diz o Senhor.� Isa. ��:� e �.

A obra de cada homem passa em revista perante Deus, e é 
registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos 
livros do Céu, estão escritos, com terrível exatidão, toda palavra 
inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado 
secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada. Advertências ou 
admoestações enviadas pelo Céu, e que foram negligenciadas, 
momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência 
exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de 
vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. GC ���-���.

�� Qual é a norma pela qual todos serão julgados� Estarão presentes 
em pessoa no tribunal�

A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens 
serão aferidos no juízo. Diz o sábio: �Teme a Deus, e guarda os Seus 
mandamentos; porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus 
há de trazer a juízo toda a obra.� Ecl. ��:�� e ��. O apóstolo Tiago 
admoesta a Seus irmãos: �Assim falai, e assim procedei, como devendo 
ser julgados pela lei da liberdade.� Tia. �:��.

Os que no juízo forem �havidos por dignos�, terão parte na 
ressurreição dos justos. Disse Jesus: �Os que forem havidos por dignos de 
alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, ... são iguais aos 
anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.� Luc. ��:�� e ��. E 
novamente Ele declara que �os que fizeram o bem� sairão �para a 
ressurreição da vida�. João �:��. Os justos mortos não ressuscitarão senão 
depois do juízo, no qual são havidos por dignos da �ressurreição da vida�. 
Conseqüentemente não estarão presentes em pessoa no tribunal em que 
seus registros são examinados e decidido seu caso. GC ���.

�� Portanto, o que deve acontecer antes de qualquer pessoa poder 
entrar nas mansões celestiais�
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 Antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões dos bem-
aventurados, seu caso deverá ser investigado, e seu caráter e ações 
deverão passar em revista perante Deus. Todos serão julgados de 
acordo com as coisas escritas nos livros, e recompensados conforme 
tiverem sido as suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte. 
Notai as palavras de Paulo: �Tem determinado um dia em que com justiça 
há de julgar o mundo, por meio do Varão que destinou: e disto deu certeza 
a todos, ressuscitando-O dos mortos.� Atos ��:��. Aqui o apóstolo 
terminantemente declara que um tempo específico, então no futuro, fora 
fixado para o juízo do mundo.

Judas se refere ao mesmo tempo: �Aos anjos que não 
guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, 
reservou na escuridão, e em prisões eternas, até ao juízo daquele 
grande dia.� E cita ainda as palavras de Enoque: �Eis que é vindo o 
Senhor com milhares de Seus santos; para fazer juízo contra todos.� Jud. 
�, �� e ��. João declara ter visto �os mortos, grandes e pequenos, que 
estavam diante do trono; e abriram-se os livros; ... e os mortos foram 
julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros�. Apoc. ��:��.

Se, porém, os mortos já estão gozando a bem-aventurança 
celestial, ou contorcendo-se nas chamas do inferno, que necessidade há 
de um juízo futuro� Os ensinos da Palavra de Deus acerca destes 
importantes pontos, não são obscuros nem contraditórios; podem ser 
compreendidos pela mente comum. Mas que espírito imparcial pode ver 
sabedoria ou justiça na teoria corrente� Receberão os justos, depois da 
investigação de seu caso no juízo, este elogio: �Bem está, servo bom e 
fiel. ... Entra no gozo do teu Senhor� �Mat. ��:���, quando eles estiveram 
morando em Sua presença, talvez durante longos séculos� São os 
ímpios convocados do lugar do tormento, para receberem esta 
sentença do Juiz de toda a Terra: �Apartai-vos de Mim, malditos, para o 
fogo eterno�� Mat. ��:��. Oh� sarcasmo solene� vergonhoso obstáculo 
à sabedoria e justiça de Deus� GC ���-���.

�� Sendo assim, até quando os mortos estarão em estado 
inconsciente� Como se dará a retomada de consciência por ocasião 
da ressurreição�

Em parte alguma nas Escrituras Sagradas se encontra a 
declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua 
recompensa e os ímpios ao seu castigo. Os patriarcas e profetas não 
fizeram tal afirmativa. Cristo e Seus apóstolos não fizeram sugestão 
alguma a esse respeito. 
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A Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente 
para o Céu. Eles são representados como estando a dormir até à 
ressurreição. �I Tess. �:��; Jó ��:��-��.� No mesmo dia em que se quebra 
a cadeia de prata, e se despedaça o copo de ouro �Ecl. ��:��, perecem os 
pensamentos dos homens. Os que descem à sepultura estão em 
silêncio. Não mais sabem de coisa alguma que se faz debaixo do Sol 
�Jó ��:���. Bendito descanso para o justo cansado� Seja longo ou breve o 
tempo, não é para eles senão um momento. Dormem, e são despertados 
pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa. �Porque a 
trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. ... Quando isto 
que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se 
revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: 
Tragada foi a morte na vitória.� I Cor. ��:��-��. Ao serem eles chamados 
de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam 
parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento o 
de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da 
tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante 
aclamação: �Onde está, ó morte, o teu aguilhão� Onde está, ó inferno, 
a tua vitória�� I Cor. ��:��. GC ���-���.

�� Quem comparece no tribunal celeste como nosso Advogado� 

Jesus aparecerá como seu Advogado, a fim de pleitear em favor 
deles perante Deus. �Se alguém pecar, temos um Advogado para com o 
Pai, Jesus Cristo, o Justo.� I João �:�. �Porque Cristo não entrou num 
santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo Céu, 
para agora comparecer por nós perante a face de Deus.� �Portanto, 
pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, 
vivendo sempre para interceder por eles.� Heb. �:��; �:��. GC ���.

�� O que acontece ao abrirem-se os livros� O que é examinado diante 
de Deus�

Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista 
perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos 
que primeiro viveram na Terra, nosso Advogado apresenta os casos de 
cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é 
mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se 
nomes, e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que 
permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve 
arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o 
relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. 
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O Senhor declarou a Moisés: �Aquele que pecar contra Mim, a este 
riscarei Eu do Meu livro.� Êxo. ��:��. E diz o profeta Ezequiel: �Desviando-se 
o justo da sua justiça, e cometendo a iniqüidade, ... de todas as suas 
justiças que tiver feito não se fará memória.� Ezeq. ��:��. GC ���.

Os nomes de todos os que uma vez se entregaram a Deus são 
escritos no livro da vida, e seu caráter está agora sendo examinado 
diante dEle. Anjos de Deus estão avaliando o valor moral. Eles observam 
o desenvolvimento do caráter nos que vivem agora, para ver se os seus 
nomes podem ser retidos no livro da vida. É-nos concedido um tempo de 
graça para lavarmos e alvejarmos as vestes do caráter no sangue do 
Cordeiro. Quem está fazendo essa obra� Quem está se separando do 
pecado e egoísmo� �...� Os nomes de quem não serão apagados do livro 
da vida� Só os nomes dos que amaram a Deus com todas as faculdades do 
seu ser, e o próximo como a si mesmos. �Historical Sketches, ���-����. 
MM, ����, Exaltai-O, ���.
��� O que acontece com os verdadeiramente arrependidos�

Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado 
e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo, como seu sacrifício 
expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome, nos livros do Céu; 
tornando-se eles participantes da justiça de Cristo, e verificando-se estar o 
seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e 
eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo 
profeta Isaías: �Eu, Eu mesmo, sou O que apago as tuas transgressões 
por amor de Mim, e dos teus pecados Me não lembro.� Isa. ��:��. Disse 
Jesus: �O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira 
nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome 
diante de Meu Pai, e diante de Seus anjos.� �Qualquer que Me confessar 
diante dos homens, Eu o confessarei diante de Meu Pai que está nos Céus. 
Mas qualquer que Me negar diante dos homens, Eu o negarei também 
diante de Meu Pai, que está nos Céus.� Apoc. �:�; Mat. ��:�� e ��. GC ���.

��� De que maneira Cristo intercede por nós naquele solene tribunal�

O mais profundo interesse manifestado entre os homens nas 
decisões dos tribunais terrestres não representa senão palidamente o 
interesse demonstrado nas cortes celestiais quando os nomes 
inseridos nos livros da vida aparecerem perante o Juiz de toda a Terra. O 
Intercessor divino apresenta a petição para que sejam perdoadas as 
transgressões de todos os que venceram pela fé em Seu sangue, a fim 
de que sejam restabelecidos em seu lar edênico, e coroados com Ele 
como co-herdeiros do �primeiro domínio�. Miq. �:�. 
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Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, 
pensara frustrar o plano divino na criação do homem; mas Cristo pede 
agora que este plano seja levado a efeito, como se o homem nunca 
houvesse caído. Pede, para Seu povo, não somente perdão e 
justificação, amplos e completos, mas participação em Sua glória e 
assento sobre o Seu trono. GC ���-���.

��� Que acusações Satanás apresenta contra o povo de Deus� 
Jesus justifica o pecado deles� Com a redenção assegurada, que 
promessa se cumprirá totalmente�

Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de Sua graça, Satanás 
acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande enganador 
procurou levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em 
Deus, separar-se de Seu amor e violar Sua lei. Agora aponta para o 
relatório de sua vida, para os defeitos de caráter e dessemelhança com 
Cristo, que desonraram a seu Redentor, para todos os pecados que ele os 
tentou a cometer; e por causa disto os reclama como súditos seus.

Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu 
arrependimento e fé, e, reclamando o perdão para eles, ergue as mãos 
feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: �Conheço-os pelo nome. 
Gravei-os na palma de Minhas mãos. �Os sacrifícios para Deus são o 
espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não 
desprezarás, ó Deus��� Sal. ��:��. E ao acusador de Seu povo, declara: �O 
Senhor te repreende, ó Satanás; sim, o Senhor, que escolheu 
Jerusalém, te repreende; não é este um tição tirado do fogo�� Zac. �:�. 
Cristo vestirá Seus fiéis com Sua própria justiça, para que os possa 
apresentar a Seu Pai como �igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, 
nem coisa semelhante�. Efés. �:��. Seus nomes permanecem 
registrados no livro da vida, e está escrito com relação a eles: �Comigo 
andarão de branco; porquanto são dignos disso.� Apoc. �:�.

Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo 
concerto: �Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais Me 
lembrarei dos seus pecados.� �Naqueles dias, e naquele tempo, diz o 
Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada; e os 
pecados de Judá, mas não se acharão.� Jer. ��:��; ��:��.

�Naquele dia o Renovo do Senhor será cheio de beleza e de 
glória; e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de 
Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em 
Jerusalém, será chamado santo; todo aquele que estiver inscrito entre 
os vivos em Jerusalém.� Isa. �:� e �. GC ���-���.
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Lição 06                                                                                          10/08/2019

A Obra Final da Expiação – Parte II
Verso Áureo: Sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para 
morrer; porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-
te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não 
vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti 
virei. Apocalipse 3:2-3.

�� Por que o juízo investigativo deve acontecer antes do 
segundo advento� Ademais, o que Pedro declara quanto ao 
apagamento dos pecados�

A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve 
efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos 
são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os 
pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em 
que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara 
expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando 
vierem �os tempos do refrigério pela presença do Senhor�, e Ele enviar a 
Jesus Cristo �Atos �:�� e ���. Quando se encerrar o juízo de investigação, 
Cristo virá, e Seu galardão estará com Ele para dar a cada um segundo 
for a sua obra. GC ���.

�� No dia da expiação, o que o sumo sacerdote fazia ao sair do 
santíssimo� Assim, o que Cristo fará ao finalizar Sua obra 
de mediador� Como se cumprirá a parte referente ao bode 
emissário� A culpa de que pecados Satanás leva� Levíticos ��:��-��.

No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por 
Israel, saía e abençoava a congregação. Assim Cristo, no final de Sua obra 
de mediador, aparecerá �sem pecado, ... para salvação� �Heb. �:���, a fim 
de abençoar com a vida eterna Seu povo que O espera. Como o sacerdote, 
ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do 
bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre 
Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando 
os pecados de Israel, era enviado �à terra solitária� �Lev. ��:���; de igual 
modo Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo 
de Deus a cometer, estará durante mil anos circunscrito à Terra, que então 
se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena 
completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. 
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Assim o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na 
extirpação final do pecado e no livramento de todos os que estiverem 
dispostos a renunciar ao mal. GC ���-���.

�� O que se iniciou em ����� Que pessoas serão julgadas�

No tempo indicado para o juízo - o final dos �.��� dias, em ���� - 
iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os 
que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame 
minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados �pelas 
coisas escritas nos livros, segundo as suas obras�. Apoc. ��:��. GC ���.

�� Que pecados não serão perdoados nem apagados dos registros 
celestiais� O pecado pode ser escondido de Deus� II Coríntios �:��; 
Hebreus ��:��-��.

Pecados de que não houve arrependimento e que não foram 
abandonados, não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, 
mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele 
pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite; elas, 
porém, estavam patentes e manifestas Àquele com quem temos de 
nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando-os 
nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado, 
encoberto, ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros; ninguém, a não 
ser os seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da 
falta; ela, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. As trevas da 
noite mais escura, os segredos de todas as artes enganadoras, não são 
suficientes para velar do conhecimento do Eterno um pensamento que 
seja. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo 
negócio desonesto. Não Se deixa enganar pela aparência de piedade. 
Não comete erros em Sua apreciação do caráter. Os homens podem ser 
enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os 
disfarces e lê a vida íntima.

Quão solene é esta consideração� Dia após dia que passa para a 
eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros do Céu. 
Palavras, uma vez faladas, e ações, uma vez praticadas, nunca mais se 
podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más. Nem 
o mais poderoso guerreiro pode revogar a relação dos acontecimentos 
de um único dia sequer. Nossos atos, palavras, e mesmo nossos intuitos 
mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir-se nosso destino para a 
felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu 
testemunho para justificar ou condenar. GC ���-���.
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�� De que maneira nosso caráter é delineado nos livros celestes�

Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com 
precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é 
fielmente delineado nos livros do Céu. Todavia, quão pouca solicitude é 
experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob 
o olhar dos seres celestiais� Se se pudesse correr o véu que separa o 
mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um 
anjo registrando toda palavra e ação, que eles deverão novamente 
encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem 
ficariam sem ser faladas, e quantas ações sem ser praticadas� GC ���.

�� O que, também, será examinado no julgamento�

No juízo será examinado o uso feito de cada talento. Como 
empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo Céu� Receberá o 
Senhor à Sua vinda aquilo que é Seu, com juros� Empregamos nós as 
faculdades que nos foram confiadas, nas mãos, no coração e no cérebro, 
para a glória de Deus e bênção do mundo� Como usamos nosso tempo, 
nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência� Que fizemos por 
Cristo, na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos ou viúvas� Deus nos fez 
depositários de Sua Santa Palavra; que fizemos com a luz e verdade que se 
nos deram para tornar os homens sábios para a salvação� Nenhum valor 
existe na mera profissão de fé em Cristo; unicamente o amor que se 
revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o 
amor que, à vista do Céu, torna de valor qualquer ato. O que quer que 
seja feito por amor, seja embora pequenino na apreciação dos homens, 
é aceito e recompensado por Deus.

O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do 
Céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, 
do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram 
cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a 
Cristo. Triste é o relato que os anjos levam para o Céu. Seres inteligentes, 
seguidores professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses 
mundanas ou do gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são 
sacrificados na ostentação e condescendência próprias; poucos, porém, 
são os momentos dedicados à prece, ao exame das Escrituras, à 
humilhação da alma e confissão do pecado. GC ���-���.

�� Qual é o propósito de Satanás para nossa mente� Que grandes 
verdades ele odeia�
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 Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, 
para que ela se não detenha no próprio trabalho com que deveremos 
estar mais bem familiarizados. O arquienganador odeia as grandes 
verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-
poderoso Mediador. Sabe que para ele tudo depende de desviar a 
mente, de Jesus e de Sua verdade. GC ���.

�� Como devem agir os que desejam receber os benefícios da 
me diação de Cristo� Que temas devem ser  c la ra mente 
compreendidos pelo povo de Deus�

Os que desejam participar dos benefícios da mediação do 
Salvador, não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever 
de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em 
vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou ambição de ganho, 
devem ser dedicadas ao estudo da Palavra da verdade, com fervor e 
oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação, deve ser 
claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si 
mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande Sumo 
Sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste 
tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo 
tem uma alma a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no 
tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande Juiz. 
Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena 
solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, 
juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte, no fim 
dos dias� GC ���.

�� O que devem fazer os que receberam esta preciosa luz� 
Qual é a importância da intercessão de Cristo no santuário celestial 
para o plano da redenção�

Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar 
testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário 
no Céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz 
respeito a toda alma que vive sobre a Terra. Patenteia-nos o plano da 
redenção, transportando-nos mesmo até ao final do tempo, e revelando o 
desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da 
máxima importância que todos investiguem acuradamente estes 
assuntos, e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da 
esperança que neles há.



A intercessão de Cristo no santuário celestial, em prol do 
homem, é tão essencial ao plano da redenção, como o foi Sua morte 
sobre a cruz. Pela Sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação 
ascendeu ao Céu, depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o 
interior do véu, onde nosso Precursor entrou por nós. �Heb. �:��.� Ali se 
reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara 
dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço 
infinito para o Céu; o sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos 
da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, e por 
meio de Sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero 
de todos os que a Ele se chegam pela fé. GC ���-���.

��� O que deveriam ver os que escondem e desculpam suas faltas� 
Nossos defeitos são incuráveis� 

�O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará; mas o 
que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.� Prov. ��:��. Se os que 
escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta 
sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos, pelo 
procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-
los. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter o 
domínio da mente toda, e sabe que, se esses defeitos forem 
acariciados, será bem-sucedido. Portanto, está constantemente 
procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de 
que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor Suas 
mãos feridas, Seu corpo moído; e declara a todos os que desejam 
segui-Lo: �A Minha graça te basta.� II Cor. ��:�. �Tomai sobre vós o Meu 
jugo, e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração; e 
encontrareis descanso para as vossas almas. Por que o Meu jugo é 
suave, e o Meu fardo é leve.� Mat. ��:�� e ��. Ninguém, pois, considere 
incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. GC ���.
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��� Vivemos em que dia do cerimonial simbólico do antigo Israel� 
O que era exigido do povo naquele dia� Igualmente, como deve ser 
nossa atitude� Levíticos ��:��-��; Isaías ��:��-��.

Vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, 
enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de 
todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela 
humilhação, perante o Senhor, para que não acontecesse serem 
extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem seja 
seu nome conservado no livro da vida, devem, agora, nos poucos dias 
de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo 
pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de 
coração, profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por 
tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante 
de todos os que desejam subjugar as más tendências que insistem no 
predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos 
salvos em grupos. A pureza e devoção de um, não suprirá a falta dessas 
qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo 
perante Deus, examinará Ele o caso de cada indivíduo, com um exame 
tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na Terra. 
Cada um deve ser provado, e achado sem mancha ou ruga, ou 
coisa semelhante. GC ���-���.

��� Uma vez que este julgamento está há muitos anos em 
andamento, o que acontecerá breve, ninguém sabe quão breve� 
Mateus ��:��.

Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. 
Momentosos, os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no 
santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. 
Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Na 
augusta presença de Deus nossa vida deve passar por exame. 
Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma 
atender à admoestação do Salvador: �Vigiai e orai; porque não sabeis 
quando chegará o tempo.� Mar. ��:��. �Se não vigiares, virei a ti como um 
ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.� Apoc. �:�. GC ���.
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��� Concluída a obra final da expiação, como estarão os justos 
e os ímpios� No tempo de Noé, o que aconteceu antes que 
viesse o dilúvio� Assim, como se dá esta vinda ao nosso caso no 
santuário celestial�

Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino 
de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. O tempo 
da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens 
do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: �Quem 
é injusto, faça injustiça ainda; quem está sujo suje-se ainda; e quem é 
justo, faça justiça ainda; e quem é santo seja santificado ainda. E, eis 
que cedo venho, e o Meu galardão está comigo, para dar a cada um 
segundo a sua obra.� Apoc. ��:�� e ��.

Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a Terra em seu 
estado mortal: estarão os homens a plantar e a construir, comendo e 
bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi 
pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé 
entrou na arca, Deus o encerrou ali, e excluiu os ímpios; mas, durante 
sete dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava 
determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos 
prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. �Assim�, 
diz o Salvador, �será também a vinda do Filho do homem.� Mat. ��:��. 
Silenciosamente, despercebida como o ladrão à meia-noite, virá a hora 
decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para 
sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. GC ���-���.

��� Que advertência nos é dada a fim de não ficarmos entre os que 
serão achados em falta�

�Vigiai, pois, ... para que, vindo de improviso, não vos ache 
dormindo.� Mar. ��:�� e ��. Perigosa é a condição dos que, cansando-se 
de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios 
está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres 
procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a 
arranjar os seus adornos - pode ser que naquela hora o Juiz de toda a 
Terra pronuncie a sentença: �Pesado foste na balança, e foste achado em 
falta.� Dan. �:��. GC ���.
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Lição 07                                                                                          17/08/2019

As Ciladas de Satanás
Verso Áureo: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo 
horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada 
ciência, A qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja 
contigo. Amém. I Timóteo 6:20-21.

�� O que, também, foi a sentença divina contra Satanás no Éden� 
Por natureza, existe alguma inimizade para com Satanás� 
Como ficou a natureza do ser humano após a queda de Adão� 
Salmos ��:�; Mateus ��:��.

�Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua 
semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.� Gên. �:��. 
A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do 
homem, foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até ao 
final do tempo, e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam 
todas as raças dos homens que vivessem sobre a Terra.

Deus declara: �Porei inimizade.� Esta inimizade não é entretida 
naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se 
tornou má, e ele ficou em harmonia com Satanás, e não em desacordo 
com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem 
pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela 
apostasia. O apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém 
simpatia e apoio, induzindo outros a lhe seguir o exemplo. Por este 
motivo os anjos decaídos e os homens ímpios se unem em desesperada 
união. Se Deus não Se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e 
o homem teriam entrado em aliança contra o Céu; e, ao invés de alimentar 
inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em 
oposição a Deus. GC ���.

O pecado é a herança dos filhos. O pecado os separou de Deus. 
Jesus deu Sua vida para poder unir com Deus os elos partidos. Com 
relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele senão a 
culpa e a sentença de morte. OC ���.

Nós somos pecaminosos por natureza, e temos uma obra a fazer 
para purificar o templo da alma de toda impureza. Review and Herald, 
�� de maio de ����.

�� Quando Satanás ouviu a sentença, o que ele compreendeu�
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 Mas, quando Satanás ouviu a declaração de que existiria 
inimizade entre ele e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, 
compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana 
seriam interrompidos; que por algum meio o homem seria habilitado a 
resistir ao seu poder.

A inimizade de Satanás contra a raça humana é avivada pelo 
motivo de serem as criaturas humanas, mediante Cristo, objeto de 
amor e misericórdia de Deus. Ele se empenha em subverter o plano 
divino para a redenção do homem, desfigurando e corrompendo a 
obra de Suas mãos, para lançar desonra a Deus; deseja dar origem a 
pesares no Céu e encher a Terra de desgraças e desolação. E aponta 
para todo este mal como resultado da obra de Deus ao criar o homem. 
GC ���.

�� O que é implantado em nós, que cria a inimizade contra Satanás�

É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a 
inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte, e este poder 
renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre 
pronto a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o 
conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica, 
habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se 
ache a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas 
paixões que têm dominado interiormente e as vença, evidencia a 
operação de um princípio inteiramente de cima. GC ���.

�� Que preparação Satanás está fazendo em nossos dias� Em que 
posição nos colocamos quanto melhor imitamos o Modelo divino� 
Tem o diabo poder para nos forçar a pecar� I Pedro �:�-�.

Desde os dias de Adão até os nossos tempos, nosso grande 
inimigo tem estado a exercer seu poder de oprimir e destruir. Está hoje 
a preparar-se para sua última campanha contra a igreja. Todos os que 
procuram seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável 
adversário. Quanto mais aproximadamente o cristão imitar o Modelo 
divino, tanto mais certo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. 
Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, 
procurando desvendar os enganos do maligno e apresentar a Cristo 
perante o povo, estarão habilitados a aderir ao testemunho de Paulo, 
no qual ele fala em servir ao Senhor com toda a humildade de espírito, 
com muitas lágrimas e tentações.
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Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis 
tentações; foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram 
travadas em nosso favor; aquelas vitórias nos tornam possível vencer. 
Cristo dará força a todos os que a busquem. Sem o consentimento 
próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem 
poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, 
mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não o aviltamento. O fato 
de Cristo ter vencido deve incutir em Seus seguidores coragem para 
combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. GC ���.

�� Com que objetivo Satanás vai nas reuniões de culto a Deus�  

Está ele �Satanás� presente quando os homens se congregam 
para o culto a Deus. Posto que oculto das vistas, está ele a trabalhar 
com toda a diligência para dirigir o espírito dos adoradores. 
Semelhante a um hábil general, formula de antemão seus planos. 
Vendo ele o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do 
assunto a ser apresentado ao povo. Emprega então o todo o seu engano e 
astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a 
mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito 
daquele mesmo ponto. Alguém que mais necessite da advertência 
estará empenhado em alguma transação comercial, que requer a sua 
presença ou de algum outro modo será impedido de ouvir as palavras 
que se lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para vida.

Outrossim, vê Satanás os servos do Senhor opressos por causa 
das trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve suas fervorosas 
orações rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da 
indiferença, descuido e apatia. Então, com renovado zelo desenvolve 
suas artimanhas. Tenta os homens à satisfação do apetite ou a alguma 
outra forma de condescendência própria, embotando assim a sua 
sensibilidade, de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que 
mais necessitam aprender. GC ���.

�� Que pessoas são a �mão direita� de Satanás� De que modo não 
seremos enganados quanto a estes�  

Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a 
negligenciar a oração e o exame das Escrituras, serão vencidos por seus 
ataques. Portanto, inventa todo artifício possível para ocupar a mente. 
Sempre houve uma classe que, mostrando-se embora muito piedosos, ao 
invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir sua 
religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com 
quem não concordam. Tais pessoas são a mão direita de Satanás. 
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Os acusadores dos irmãos não são poucos; e estão sempre em 
atividade quando Deus está a operar e Seus servos Lhe estão 
prestando verdadeira homenagem. Eles darão interpretação falsa às 
palavras e atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão 
os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Cristo como estando 
enganados ou sendo enganadores. É sua obra representar falsamente 
os intuitos de toda ação verdadeira e nobre, fazer circular insinuações e 
despertar suspeitas no espírito dos inexperientes. De todo modo 
imaginável procurarão fazer com que o que é puro e justo seja 
considerado detestável e enganador.

Ninguém, todavia, necessita ser enganado em relação a eles. 
Pode-se facilmente ver de quem são filhos, o exemplo de quem 
seguem, e a obra de quem fazem. �Pelos seus frutos os conhecereis.� 
Mat. �:��. Seu procedimento assemelha-se ao de Satanás, o odioso 
caluniador, �o acusador de nossos irmãos�. Apoc. ��:��. GC ���-���.
�� De que maneira o inimigo prepara as heresias� Qual é um dos 
enganos mais bem-sucedidos de Satanás� Que enfrentamento, 
desde o início, os servos de Deus tiveram que realizar� II Pedro �:�-�.

O grande enganador tem muitos agentes prontos para 
apresentar toda e qualquer espécie de erro, a fim de enredar as almas: 
heresias preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidades 
dos que ele deseja arruinar. É plano seu levar para a igreja elementos 
insinceros, não regenerados, que incentivarão a dúvida e a 
incredulidade, estorvando a todos os que desejem ver a obra de Deus 
progredir, e com ela queiram avançar. Muitos que não têm fé 
verdadeira em Deus ou em Sua Palavra, concordam com certos 
princípios da verdade e passam por cristãos; e assim estão aptos para 
introduzir seus erros como doutrinas das Escrituras.

A opinião de que não é de conseqüência alguma o que os 
homens creiam, é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. 
Ele sabe que a verdade, recebida por amor à mesma, santifica a alma de 
quem a recebe; portanto, está constantemente a procurar substituí-la 
por falsas teorias e fábulas, ou por outro evangelho. Desde o princípio os 
servos de Deus têm contendido com os falsos ensinadores, não 
meramente como homens corruptos, mas como inculcadores de 
falsidades que seriam fatais à alma. Elias, Jeremias, Paulo, firme e 
destemidamente se opunham aos que estavam desviando os homens da 
Palavra de Deus. A liberalidade que considera como sendo sem 
importância uma fé religiosa correta, não encontrava apoio algum por 
parte daqueles santos defensores da verdade. GC ���.
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�� Por que existe tanta divisão entre as igrejas da cristandade� 
Como agem muitos, com o intuito de defender suas idéias 
ou práticas� I Coríntios ��:��-��.  

As interpretações vagas e imaginosas das Escrituras, as muitas 
teorias contraditórias concernentes à fé religiosa, as quais se 
encontram no mundo cristão, são obra de nosso grande adversário 
para confundir o espírito de tal maneira que não saiba distinguir a 
verdade. E a discórdia e divisão que há entre as igrejas da cristandade são 
em grande parte devidas ao costume que prevalece de torcer as 
Escrituras, a fim de apoiar uma teoria favorita. Em vez de estudar 
cuidadosamente a Palavra de Deus com humildade de coração, a fim de 
obter conhecimento de Sua vontade, muitos procuram apenas descobrir 
algo singular ou original.

Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas 
anticristãs, alguns apanham passagens das Escrituras separadas do 
contexto, citando talvez a metade de um simples versículo, como 
prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem 
contrário o sentido. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por 
trás de declarações desconexas, interpretadas de maneira a convir a 
seus desejos carnais. Muitos assim voluntariamente pervertem a 
Palavra de Deus. Outros, possuindo ativa imaginação, lançam mão das 
figuras e símbolos das Escrituras Sagradas, interpretam-nos de acordo 
com sua vontade, tendo em pouca conta o testemunho das Escrituras 
como seu próprio intérprete, e então apresentam suas fantasias como 
ensinos da Bíblia. GC ���-���.

�� No que se tornaram as pesquisas científicas no caso de muitos� 
I Timóteo �:��-��.

Para muitos, as pesquisas científicas se tornaram uma desgraça. 
Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o 
mundo, em descobertas científicas e artísticas; mas mesmo os maiores 
espíritos, se não forem guiados pela Palavra de Deus em suas 
pesquisas, desencaminhar-se-ão em suas tentativas de descobrir as 
relações entre a Ciência e a Revelação.
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O saber humano tanto das coisas materiais como das espirituais é 
parcial e imperfeito; portanto, muitos são incapazes de harmonizar com 
as declarações das Escrituras suas opiniões sobre a ciência. Muitos 
aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos e julgam que 
a Palavra de Deus deve ser provada pelos ensinos da �falsamente 
chamada ciência�. I Tim. �:��. O Criador e Suas obras estão além de sua 
compreensão; e, por não poderem explicar isto pelas leis naturais, a 
história bíblica é considerada indigna de confiança. Os que duvidam 
da fidedignidade dos relatos do Antigo e Novo Testamentos, muito 
amiúde vão um passo além, pondo em dúvida a existência de Deus e 
atribuindo à natureza o poder infinito. Tendo perdido sua âncora, são 
deixados a chocar-se contra as rochas da incredulidade.

Assim muitos se desviam da fé, e são seduzidos pelo diabo. Os 
homens têm-se esforçado por ser mais sábios do que o seu Criador; a 
filosofia humana tem tentado devassar e explicar mistérios que jamais 
serão revelados por todas as eras eternas. Se os homens tão-somente 
pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a 
respeito de Si mesmo e de Seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal 
da glória, majestade e poder de Jeová, que se compenetrariam de sua 
própria pequenez, contentando-se com aquilo que foi revelado para eles 
mesmos e seus filhos. GC ���-���.

��� Que ensino enganoso os púlpitos populares tem propagado� 

O ensino tão extensamente exposto dos púlpitos populares, de 
que o segundo advento de Cristo é a Sua vinda a cada indivíduo por 
ocasião da morte, é um ardil para desviar a mente dos homens de Sua 
vinda pessoal nas nuvens do céu. Durante anos Satanás tem estado 
assim a dizer: �Eis que Ele está no interior da casa� �Mat. ��:��-���; e 
muitas almas se têm perdido por aceitarem este engano. GC ���.

��� O que a sabedoria mundana tem ensinado quanto à oração� 
Em realidade, o que faz parte do plano de Deus� Devemos suplicar 
por sabedoria, especialmente para o quê� Tiago �:��-��.�

Outrossim, ensina a sabedoria mundana que a oração não é 
essencial. Homens de Ciência pretendem que a oração não pode, na 
verdade, ser atendida; que isto seria uma violação da lei, um milagre, e 
que os milagres não existem. 
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O Universo dizem eles, é governado por leis fixas, e o próprio 
Deus nada faz contrário a essas leis. Assim representam a Deus 
governado por Suas próprias leis, como se a operação das leis divinas 
pudesse excluir a liberdade divina. Tal ensino se opõe ao testemunho 
das Escrituras. Não foram operados milagres por Cristo e por Seus 
apóstolos� O mesmo compassivo Salvador vive hoje, e está tão 
disposto a escutar a oração da fé, como quando andava visivelmente 
entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do 
plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele 
não outorgaria se o não pedíssemos assim. GC ���.

Ninguém, sem oração, se encontra livre de perigo durante um dia 
ou uma hora que seja. Especialmente devemos rogar ao Senhor 
sabedoria para compreender a Sua Palavra. Ali estão revelados as 
armadilhas do tentador, e os meios pelos quais se pode a ele resistir 
com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando sua própria 
interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar. 
Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de 
vista nossa sujeição a Deus. Ao mesmo tempo em que nos devemos 
guardar constantemente contra os ardis de Satanás, cumpre com fé orar 
sempre: �Não nos deixes cair em tentação.� Mat. �:��. GC ���.

��� O que fazem os que se arriscam a remover um dos marcos fixados 
por Deus� O que têm feito os erros da teologia popular�

Inumeráveis são as doutrinas errôneas e as fantasiosas idéias 
que estão ganhando terreno entre as igrejas da cristandade. É 
impossível avaliar os maus resultados de remover um dos marcos que 
foram fixados pela Palavra de Deus. Pouco dos que se arriscam a fazer isto 
param com a rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de 
lado, um após outro, os princípios da verdade, até que se tornam 
efetivamente incrédulos.

Os erros da teologia popular têm arrastado ao ceticismo muitas 
almas que poderiam de outra maneira ter sido crentes nas Escrituras. 
Impossível lhes é aceitarem doutrinas que lhes ofendem o senso de 
justiça, misericórdia e benevolência; e, desde que tais são apresentadas 
como ensinos da Bíblia, recusam-se a recebê-la como a Palavra de Deus. 
GC ���.
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��� Ainda que Deus tenha dado extensa prova para a fé, o que não é 
removido completamente por Ele� O que acontecerá com aqueles 
que se recusam a se submeterem a Deus antes que toda objeção 
seja removida� Somente como, a fé se desenvolverá� Tiago �:��.

Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, 
nunca removeu toda desculpa para a descrença. Todos os que buscam 
ganchos em que pendurar suas dúvidas, encontrá-los-ão. E todos os que 
se recusam a aceitar a Palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda 
objeção tenha sido removida, e não mais haja lugar para a dúvida, 
jamais virão à luz.

A desconfiança em Deus é produto natural do coração não 
renovado, que está em inimizade com Ele. A fé, porém, é inspirada pelo 
Espírito Santo, e unicamente florescerá à medida que for acalentada. 
Ninguém se pode tornar forte na fé sem esforço decidido. A 
incredulidade é fortalecida ao ser incentivada; e, se os homens, em vez 
de se ocuparem com as provas que Deus deu a fim de sustentar sua fé, 
se permitirem discutir e cavilar, verão que suas dúvidas se tornam 
constantemente mais acentuadas.

Mas os que duvidam das promessas de Deus e não confiam na 
segurança de Sua graça, estão a desonrá-Lo; e sua influência, em vez de 
atrair outros a Cristo, tende a repeli-los dEle. GC ���.

��� Qual é o único caminho a ser seguido pelos que desejam 
sinceramente se livrar das dúvidas� Efésios �:�-�; Filipenses �:��.

Apenas um caminho há a seguir, para quantos desejem 
sinceramente livrar-se das dúvidas. Em vez de questionar e cavilar com 
relação àquilo que não compreendem, atendam à luz que já resplandece 
sobre eles, e receberão maior luz. Cumpram todo dever que já se lhes fez 
claro à compreensão, e estarão aptos a compreender e cumprir aqueles 
sobre os quais estão agora em dúvida.

Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a 
verdade, que engane aos que estão dispostos a ser enganados, aos que 
desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigidos pela verdade; 
impossível lhe é, porém, reter sob o seu poder uma só alma que 
sinceramente deseje conhecer a verdade, custe o que custar. GC ���.
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Lição 08                                                                                         24/08/2019

Os Enganos da Alma Imortal 
e o Tormento Eterno

Verso Áureo: Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás para o 
seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão 
na abundância de paz. Salmos 37:10-11.

�� De que modo agiu Satanás a fim de ocasionar a queda dos nossos 
primeiros pais� De que maneira muitos são derrotados ainda hoje�

Houvesse Satanás se manifestado em seu verdadeiro caráter, e 
teria sido repelido de pronto, pois Adão e Eva tinham sido advertidos 
contra este perigoso adversário; ele, porém, operou na treva, 
ocultando seu propósito, para que mais eficazmente pudesse realizar o 
seu objetivo. Empregando como seu intermediário a serpente, então 
criatura de fascinante aspecto, dirigiu-se a Eva: �É assim que Deus disse: 
Não comereis de toda a árvore do jardim�� Gên. �:�. Se Eva se tivesse 
evitado de entrar em argumentação com o tentador, teria estado em 
segurança; mas arriscou-se a conversar com ele, e caiu vítima de seus 
enganos. É assim que muitos ainda são vencidos. Duvidam e 
argumentam com relação aos preceitos de Deus; e, ao invés de 
obedecerem aos mandados divinos, aceitam teorias humanas, que 
tão-somente disfarçam as armadilhas de Satanás. GC ���-���.

�� O que Deus declarou a Adão como pena do pecado� Portanto, 
o que indica a sentença divina e por que foram expulsos do Éden�

Mas como compreendeu Adão, depois de seu pecado, o sentido 
das palavras: �No dia em que dela comeres, certamente morrerás�� Achou 
que elas significavam, conforme Satanás o tinha levado a crer, que ele 
deveria ser introduzido em condição mais elevada de existência� Nesse 
caso haveria, na verdade, grande bem a ganhar pela transgressão, e 
Satanás se demonstraria um benfeitor da raça. Mas Adão não achou ser 
este o sentido da sentença divina. Deus declarou que, como pena de seu 
pecado, o homem voltaria à terra donde fora tirado: �És pó, e em pó te 
tornarás.� Gên. �:��. As palavras de Satanás: �...se abrirão os vossos olhos�, 
mostraram-se verdadeiras apenas neste sentido: Depois que Adão e Eva 
desobedeceram a Deus, seus olhos se abriram para discernirem a sua 
loucura; conheceram o mal, e provaram o amargo fruto da transgressão.
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No meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o 
poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a 
Deus, teria continuado a gozar livre acesso àquela árvore, e teria vivido 
para sempre. Mas, quando pecou, foi despojado da participação da 
árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina: �Tu és pó, 
e em pó te tornarás� - indica completa extinção da vida. GC ���-���.

�� Por que a posteridade de Adão nasceu mortal� Agora, somente, 
como a imortalidade pode ser alcançada� 

A imortalidade, prometida ao homem sob condição de 
obediência, foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir 
à sua posteridade aquilo que não possuía; e não poderia haver 
esperança alguma para a raça decaída, se, pelo sacrifício de Seu Filho, 
Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Ao passo 
que �a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram�, 
Cristo �trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho�. Rom. �:��; 
II Tim. �:��. E unicamente por meio de Cristo pode a imortalidade ser 
obtida. Disse Jesus: �Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas 
aquele que não crê no Filho não terá a vida.� João �:��. Todo homem 
pode alcançar a posse desta inapreciável bênção, se satisfizer as 
condições. Todos os que, �com perseverança em fazer bem, procuram 
glória, e honra e incorrupção�, receberão �vida eterna�. Rom. �:�. GC ���.

�� Em realidade, qual foi o primeiro sermão pregado em favor da 
imortalidade incondicional da alma� O que os púlpitos populares 
tem ecoado� Jó ��:��; Ezequiel ��:�.

O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o 
grande enganador. E a declaração da serpente a Eva, no Éden - 
�Certamente não morrereis� - foi o primeiro sermão pregado acerca da 
imortalidade da alma. Todavia, esta declaração, repousando apenas na 
autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos da cristandade, e é recebida 
pela maior parte da humanidade tão facilmente como o foi pelos 
nossos primeiros pais. À sentença divina: �A alma que pecar, essa 
morrerá� �Ezeq. ��:���, é dada a significação: A alma que pecar, essa não 
morrerá, mas viverá eternamente. Não podemos senão nos admirar da 
estranha fatuidade que tão crédulos torna os homens com relação às 
palavras de Satanás, e incrédulos com respeito às palavras de Deus.
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Houvesse ao homem sido permitido franco acesso à árvore da 
vida, após a sua queda, e teria ele vivido para sempre, sendo assim 
imortalizado o pecado. Querubins e uma espada chamejante, porém, 
guardavam �o caminho da árvore da vida� �Gên. �:���, e a nenhum 
membro da família de Adão foi permitido passar aquela barreira 
e participar do fruto doador da vida. Não há, portanto, pecador 
algum imortal. GC ���-���.

�� Que ordem Satanás deu a seus anjos� 

Mas, depois da queda, Satanás ordenou a seus anjos que fizessem 
um esforço especial a fim de inculcar a crença da imortalidade inerente do 
homem; e, tendo induzido o povo a receber este erro, deveriam levá-lo a 
concluir que o pecador viveria em estado de eterna miséria. Agora o 
príncipe das trevas, operando por meio de seus agentes, representa a 
Deus como um tirano vingativo, declarando que Ele mergulha no 
inferno todos os que não Lhe agradam, e faz com que sempre sintam a 
Sua ira; e que, enquanto sofrem angústia indizível, e se contorcem nas 
chamas eternas, Seu Criador para eles olha com satisfação. GC ���.

�� Faz algum sentido a horrenda doutrina do tormento eterno dos 
ímpios� Que absurdos, certos doutores em teologia chegaram a 
dizer� Em que condição estão estes� Supondo que a falsa teoria do 
tormento eterno estivesse certa, o pecado teria fim, seria destruído� 
Ezequiel ��:��.

Quão repugnante a todo sentimento de amor e misericórdia, e 
mesmo ao nosso senso de justiça, é a doutrina de que os ímpios mortos 
são atormentados com fogo e enxofre num inferno eternamente a arder; 
que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto 
Deus existir� Contudo esta doutrina tem sido largamente ensinada, e 
ainda se acha incorporada em muitos credos da cristandade. Disse 
ilustrado doutor em teologia: �A vista dos tormentos do inferno 
exaltará para sempre a felicidade dos santos. Quando vêem outros que 
são da mesma natureza e nascidos sob as mesmas circunstâncias, 
mergulhados em tal desgraça, e eles distinguidos de tal maneira, isto 
os fará sentir quão felizes são.� Outro empregou estas palavras: 
�Enquanto o decreto da condenação está sendo eternamente 
executado sobre os vasos da ira, o fumo de seu tormento estará sempre 
e sempre a ascender à vista dos vasos de misericórdia, que, em vez de 
se compadecerem daquelas miseráveis criaturas, dirão: Amém, 
Aleluia� louvai ao Senhor��
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Onde, nas páginas da Palavra de Deus, se encontra tal ensino� 
Perderão os remidos no Céu todo sentimento de piedade e compaixão, 
e mesmo os sentimentos comuns de humanidade� Devem tais 
sentimentos ser trocados pela indiferença ou pela crueldade� Não, 
absolutamente; não é este o ensino do Livro de Deus. Os que 
apresentaram as opiniões expressas nas citações acima, podem ser 
homens ilustrados e mesmo sinceros; mas estão iludidos pelos sofismas 
de Satanás. Este os leva a interpretar mal terminantes expressões das 
Escrituras, dando à linguagem a coloração de amargura e malignidade 
que a ele pertence, mas não ao Criador.

Que ganharia Deus se admitíssemos que Ele Se deleita em 
testemunhar incessantes torturas; que Se alegra com os gemidos, 
gritos e imprecações das sofredoras criaturas por Ele retidas nas 
chamas do inferno� Poderão esses terríveis sons ser música aos 
ouvidos do Amor infinito� Insiste-se em que a aplicação de intérmino 
sofrimento aos ímpios mostraria o ódio de Deus ao pecado, como a um 
mal ruinoso à paz e à ordem do Universo. Terrível blasfêmia� Como se o 
ódio de Deus ao pecado seja a razão por que este se perpetua. Pois, 
segundo os ensinos desses teólogos, a contínua tortura sem esperança 
de misericórdia enlouquece suas infelizes vítimas, e, ao derramarem 
elas sua cólera em maldições e blasfêmias, estão para sempre 
aumentando sua carga de crimes. A glória de Deus não é encarecida, 
perpetuando-se desta maneira o pecado, em constante aumento, através 
de eras sem fim. GC ���-���.

�� Que lamentável mal tem causado esta terrível heresia� 

Está além do poder do espírito humano avaliar o mal que tem 
sido feito pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta 
de amor e bondade, e abundante de misericórdia, é obscurecida pela 
superstição e revestida de terror. Ao considerarmos em que cores falsas 
Satanás esboçou o caráter de Deus, surpreender-nos-emos de que 
nosso misericordioso Criador seja receado, temido e mesmo odiado� 
As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos do púlpito 
são espalhadas pelo mundo, têm feito milhares, e mesmo milhões de 
céticos e incrédulos. GC ���.
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�� No que se constitui esta teoria� Homens piedosos do passado que 
a ensinaram, tinham iluminação a este respeito� Estamos por isso 
desculpados se crermos hoje�

A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que 
constituem o vinho das abominações de Babilônia, do qual ela faz 
todas as nações beberem. �Apoc. ��:�; Apoc. ��:�.� Que ministros de 
Cristo hajam aceito esta heresia e a tenham proclamado do púlpito 
sagrado, é na verdade um mistério. Eles a receberam de Roma, assim 
como receberam o falso sábado. É verdade que tem sido ensinada por 
homens eminentes e piedosos; mas a luz sobre tal assunto não lhes 
chegou como a nós. Eram responsáveis apenas pela luz que resplandecia 
em seu tempo; nós o somos pela que brilha em nossa época. Se nos 
desviamos do testemunho da Palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas 
porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada 
sobre Babilônia; estamos a beber do vinho de suas abominações. 
GC ���-���.

�� A que erro oposto numerosa classe tem sido levada� Que prova 
decisiva o Senhor dá em Sua Palavra� Salmos ��:��; ���:��; 
Eclesiastes �:��-��.

Numerosa classe, para a qual a doutrina do tormento eterno é 
revoltante, é levada ao erro oposto. Vêem que as Escrituras 
representam a Deus como um ser de amor e compaixão, e não podem 
crer que Ele destine Suas criaturas aos fogos de um inferno 
eternamente a arder. Crendo, porém, ser a alma de natureza imortal, não 
percebem outra alternativa senão concluir que toda a humanidade se 
salvará, por fim. Muitos consideram as ameaças da Bíblia como sendo 
meramente destinadas a amedrontar os homens para a obediência, e 
não para se cumprirem literalmente. Assim o pecador pode viver em 
prazeres egoístas, desatendendo aos preceitos de Deus, e não 
obstante esperar ser, ao final, recebido em Seu favor. Esta doutrina, 
admitindo a misericórdia de Deus, mas passando por alto Sua justiça, 
agrada ao coração carnal, e torna audazes os ímpios em sua iniqüidade. 
GC ���.



65

Deus deu em Sua Palavra prova decisiva de que punirá os 
transgressores de Sua lei. Os que se lisonjeiam de que Ele é muito 
misericordioso para exercer justiça contra o pecador, apenas têm de olhar 
para a cruz do Calvário. A morte do imaculado Filho de Deus testifica que 
�o salário do pecado é a morte�, que toda violação da lei de Deus deve 
receber sua justa paga. Cristo, que não tinha pecado, Se fez pecado pelo 
homem. Arrostou a culpa da transgressão, sendo-Lhe ocultado o rosto 
do Pai, até se Lhe quebrantar o coração e desfazer a vida. Todo esse 
sacrifício foi feito a fim de os pecadores poderem ser remidos. De 
nenhum outro modo conseguiria o homem livrar-se da pena do pecado. E 
toda alma que se recusa a tornar-se participante da expiação provida a 
tal preço, deve levar em si própria a culpa e o castigo da transgressão. 
GC ���-���.

O poder e autoridade do governo divino serão empregados 
para abater a rebelião; contudo, todas as manifestações de justiça 
retribuidora serão perfeitamente coerentes com o caráter de Deus, 
como um ser misericordioso, longânimo e benévolo. GC ���.

��� De que maneira Deus deseja que lhe obedeçam� De que modo 
os ímpios são excluídos do Céu� Para os ímpios seria fonte de gozo 
o Céu� Efésios �:�-��; Hebreus ��:��; Apocalipse ��:�-�; ��:��-��.

Deus não força a vontade ou o juízo de ninguém. Não tem 
prazer na obediência servil. Deseja que as criaturas de Suas mãos O 
amem porque Ele é digno de amor. Quer que Lhe obedeçam porque 
reconhecem inteligentemente Sua sabedoria, justiça e benevolência. E 
todos os que possuem concepção justa destas qualidades, amá-Lo-ão 
porque são atraídos para Ele e Lhe admiram os atributos. GC ���.

Os que escolheram a Satanás como chefe, e por seu poder têm 
sido dirigidos, não estão preparados para comparecer à presença de 
Deus. O orgulho, o engano, a licenciosidade, a crueldade, fixaram-se em 
seu caráter. Podem eles entrar no Céu, para morar para sempre com 
aqueles a quem desprezaram e odiaram na Terra� A verdade nunca será 
agradável ao mentiroso; a humildade não satisfará o conceito de si 
mesmo e o orgulho; a pureza não é aceitável ao corrupto; o amor 
abnegado não parece atrativo ao egoísta. Que fonte de gozo poderia 
oferecer o Céu para os que se acham totalmente absortos nos interesses 
terrenos e egoístas�
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Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra 
Deus, ser subitamente transportados para o Céu, e testemunhar o 
estado elevado e santo de perfeição que ali sempre existe, estando 
toda alma cheia de amor, todo rosto irradiando alegria, ecoando em 
honra de Deus e do Cordeiro uma arrebatadora música em acordes 
melodiosos, e fluindo da face dAquele que Se assenta sobre o trono 
uma incessante torrente de luz sobre os remidos; sim, poderiam 
aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, à verdade e santidade, 
unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor� 
Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro� Não, 
absolutamente; anos de graça lhes foram concedidos, a fim de que 
pudessem formar caráter para o Céu; eles, porém, nunca exercitaram a 
mente no amor à pureza; nunca aprenderam a linguagem do Céu, e 
agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-
os para o Céu. A pureza, santidade e paz dali lhes seriam uma tortura; a 
glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo 
lugar. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem 
esconder-se da face dAquele que morreu para os remir. O destino dos 
ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do Céu é 
espontânea, da sua parte, e justa e misericordiosa da parte de Deus. 
GC ���-���.

��� Em realidade, que crença têm levado muitas pessoas ao suicídio�

Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o Céu na 
hora do falecimento, bem poderíamos então anelar a morte em lugar 
da vida. Por esta crença, muitos têm sido levados a pôr termo à 
existência. Quando dominados pelas dificuldades, perplexidades e 
desapontamento, parece coisa fácil romper o tênue fio da vida e voar 
além, para as bênçãos do mundo eterno. GC ���.
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��� Qual morte é o pagamento do pecado� Como será o castigo 
dos ímpios� Malaquias �:�-�.

�O salário do pecado é a morte; mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.� Rom. �:��. Ao passo que a 
vida é a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. Moisés 
declarou a Israel: �Hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o 
mal.� Deut. ��:��. A morte a que se faz referência nestas passagens, não é 
a que foi pronunciada sobre Adão, pois a humanidade toda sofre a pena 
de sua transgressão. É a �segunda morte� que se põe em contraste com a 
vida eterna.

Em conseqüência do pecado de Adão, a morte passou a toda a 
raça humana. Todos semelhantemente descem ao sepulcro. E, pelas 
providências do plano da salvação, todos devem ressurgir da 
sepultura. �Há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como 
dos injustos� �Atos ��:���; �assim como todos morrem em Adão, assim 
também todos serão vivificados em Cristo.� I Cor. ��:��. �...� Os que, 
porém, não alcançaram o perdão, mediante o arrependimento e a fé, 
devem receber a pena da transgressão: �o salário do pecado�. Sofrem 
castigo, que varia em duração e intensidade, �segundo suas obras�, mas 
que finalmente termina com a segunda morte. Visto ser impossível para 
Deus, de modo coerente com a Sua justiça e misericórdia salvar o 
pecador em seus pecados, Ele o despoja da existência, que perdeu por 
suas transgressões, e da qual se mostrou indigno. Diz um escritor 
inspirado: �Ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás para o seu 
lugar, e não aparecerá.� Sal. ��:��. E outro declara: �E serão como se 
nunca tivessem sido.� Obad. ��.

Cobertos de infâmia, mergulham, sem esperança, no olvido 

�esquecimento� eterno. GC ���-���.
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Lição 09                                                                                         31/08/2019

O Espiritismo Moderno
Verso Áureo: Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca 
do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a 
sua sepultura. [...] Porque Davi não subiu aos céus. Atos 2:29, 34.

�� Que heresia repousa sobre o erro básico da imortalidade 
inerente� 

Sobre o erro fundamental da imortalidade inerente, repousa a 
doutrina da consciência na morte, doutrina que, semelhantemente à 
do tormento eterno, se opõe aos ensinos das Escrituras, aos ditames da 
razão, e a nossos sentimentos de humanidade. Segundo a crença 
popular, os remidos no Céu estão a par de tudo que ocorre na Terra, e 
especialmente da vida dos amigos que deixaram após si. Mas como 
poderia ser fonte de felicidade para os mortos o saberem das 
dificuldades dos vivos, testemunhar os pecados cometidos por seus 
p ró p r i o s  a m a d o s,  e  vê - l o s  s u p o r t a r  t o d a s  a s  t r i s t e z a s , 
desapontamentos e angústias da vida� Quanto da bem-aventurança 
celeste seria fruída pelos que estivessem contemplando seus amigos 
na Terra� E quão revoltante não é a crença de que, logo que o fôlego 
deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno� 
Em quão profundas angústias deverão mergulhar os que vêem seus 
amigos passarem à sepultura sem se acharem preparados, para entrar 
numa eternidade de miséria e pecado� Muitos têm sido arrastados à 
insanidade por este inquietante pensamento. GC ���.

Disse o anjo: �Vida é vida, quer seja em dores, quer em felicidade. 
A morte é sem dor, sem alegria, sem ódio.� PE ���.

�� O que as Escrituras declaram sobre isso� Se cultivarmos este 
engano, que bendita esperança se torna sem valor�

Que dizem as Escrituras com relação a estas coisas� Davi declara 
que o homem não se acha consciente na morte. �Sai-lhes o espírito, e 
eles tornam-se em sua terra; naquele mesmo dia perecem os seus 
pensamentos.� Sal. ���:�. Salomão dá o mesmo testemunho: �Os vivos 
sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.� 
�O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte 
alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do Sol.� 
�Na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem 
ciência, nem sabedoria alguma.� Ecl. �:�, � e ��.
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Quando, em resposta à sua oração, a vida de Ezequias foi 
prolongada quinze anos, o rei, agradecido, rendeu a Deus um tributo 
de louvor por Sua grande misericórdia. Nesse cântico ele dá a razão por 
assim se regozijar: �Não pode louvar-Te a sepultura, nem a morte 
glorificar-Te; nem esperarão em Tua verdade os que descem à cova. 
Os vivos, os vivos, esses Te louvarão, como eu hoje faço.� Isa. ��:�� e ��. 
A teologia popular representa os justos mortos como estando no Céu, 
admitidos na bem-aventurança, e louvando a Deus com língua 
imortal; Ezequias, porém, não pôde ver tal perspectiva gloriosa na 
morte. Com suas palavras concorda o testemunho do salmista: �Na 
morte não há lembrança de Ti; no sepulcro quem Te louvará�� �Os mortos 
não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio.� Sal. �:�; ���:��.

Pedro, no dia de Pentecoste, declarou que o patriarca Davi 
�morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura�. �Porque 
Davi não subiu aos Céus.� Atos �:�� e ��. O fato de Davi permanecer na 
sepultura até à ressurreição, prova que os justos não ascendem ao Céu por 
ocasião da morte. É unicamente pela ressurreição, e em virtude de Jesus 
haver ressuscitado, que Davi poderá finalmente assentar-se à destra 
de Deus.

E Paulo disse: �Se os mortos não ressuscitam, também Cristo 
não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda 
permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em 
Cristo estão perdidos.� I Cor. ��:��-��. Se durante quatro mil anos os 
justos tivessem à sua morte ido diretamente para o Céu, como poderia 
Paulo ter dito que se não há ressurreição �os que dormiram em Cristo 
estão perdidos�� Não seria necessário ressurreição. GC ���-���.

�� O que o reformador Tyndale disse sobre o estado dos mortos� 
I Coríntios ��:��-��.

O mártir Tyndale, referindo-se ao estado dos mortos, declarou: 
�Confesso abertamente que não estou persuadido de que eles já 
estejam na plena glória em que Cristo Se acha, ou em que estão os 
anjos eleitos de Deus. Tampouco é isto artigo de minha fé; pois, se 
assim fosse, não vejo nisto senão que o pregar a ressurreição da carne 
seria coisa vã.� - Prefácio do �Novo Testamento� �edição de �����, 
de Guilherme Tyndale. GC ���.  

�� Que tendência foi notada pelo Dr. Clarke� O que mais ele 
comenta� João ��:�-�; I Tessalonicenses �:��-��.
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 É fato inegável que a esperança da imortal bem-aventurança ao 
morrer, tem determinado generalizada negligência da doutrina bíblica 
da ressurreição. Esta tendência foi notada pelo Dr. Adão Clarke, que 
disse: �A doutrina da ressurreição parece ter sido julgada de muito 
maiores conseqüências entre os primeiros cristãos do que o é hoje� Como é 
isto� Os apóstolos estavam continuamente insistindo nela, e concitando 
os seguidores de Cristo à diligência, obediência e animação por meio dela. 
E seus sucessores, na atualidade, raras vezes a mencionam� Pregavam-na 
os apóstolos, nela criam os primitivos cristãos; pregamo-la nós, e nela 
crêem nossos ouvintes. Não há doutrina no evangelho a que se dê maior 
ênfase; e não há doutrina no atual conjunto dos assuntos pregados, que 
seja tratada com maior negligência�� - Comentário Sobre o Novo 
Testamento, vol. � �acerca de I Coríntios ���.

Este estado de coisas tem continuado a ponto de ficar a gloriosa 
verdade da ressurreição quase totalmente obscurecida, e perdida de 
vista pelo mundo cristão. Assim o autor do Comentário acima referido 
explica as palavras de Paulo: �Para todo o fim prático de consolação, a 
doutrina da bem-aventurada imortalidade dos justos toma para nós o 
lugar de qualquer doutrina duvidosa acerca da segunda vinda do Senhor. 
�Dizem que� Por ocasião de nossa morte o Senhor vem a nós. É isto que 
devemos esperar e aguardar. Os mortos já passaram para a glória. �Estes� 
Não esperam a trombeta para o seu juízo e bem-aventurança.� GC ���.  

�� Qual era o ensinamento de Lutero sobre estes temas�

A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que 
Roma tomou emprestadas do paganismo, incorporando-a à religião da 
cristandade. Martinho Lutero classificou-a entre as �monstruosas 
fábulas que fazem parte do monturo romano dos decretos�. - 
O Problema da Imortalidade, de E. Petavel. Comentando as palavras de 
Salomão no Eclesiastes, de que os mortos não sabem coisa nenhuma, 
diz o reformador: �Outro passo provando que os mortos não têm. ... 
sentimento. Não há ali�, diz ele, �deveres, ciência, conhecimento, 
sabedoria. Salomão opinou que os mortos estão a dormir, e nada 
sentem absolutamente. Pois os mortos ali jazem, não levando em 
conta nem dias nem anos; mas, quando despertarem, parecer-lhes-á 
haver dormido apenas um minuto.� - Exposição do Livro de Salomão, 
Chamado Eclesiastes, de Lutero. GC ���.  



71

� �  O  q u e  a b r i u  ca m i n h o  p a ra  o  e s p i r i t i s m o  m o d e r n o � 
Satanás é capaz de fazer surgir a aparência dos entes queridos� 

A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a 
crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, 
abriu caminho para o moderno espiritismo. Se os mortos são admitidos à 
presença de Deus e dos santos anjos e se são favorecidos com 
conhecimentos que superam em muito o que antes possuíam, por que 
não voltariam eles à Terra para iluminar e instruir os vivos� Se conforme é 
ensinado pelos teólogos populares, os espíritos dos mortos estão a pairar 
sobre seus amigos na Terra, por que não lhes seria permitido comunicar-
se com eles, a fim de os advertir contra o mal, ou consolá-los na tristeza� 
Como podem os que crêem no estado consciente dos mortos rejeitar o que 
lhes vem como luz divina transmitida por espíritos glorificados� Eis aí um 
meio de comunicação considerado sagrado, e de que Satanás se vale para 
realizar seus propósitos. Os anjos decaídos que executam suas ordens, 
aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo 
em que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos, o 
príncipe do mal sobre eles exerce sua influência fascinante.

Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de 
seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita; a expressão familiar, as 
palavras, o tom da voz, são reproduzidos com maravilhosa exatidão. 
Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão 
gozando a ventura celestial; e, sem suspeita de perigo, dão ouvidos a 
�espíritos enganadores, e doutrinas de demônios�. GC ���-���.  � � � �
�� Que pessoas, em especial, o inimigo faz com que apareçam� 
O que, também, dá um aparente crédito a estes espíritos malignos�
� Induzindo-os Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam 
para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que 
baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem estar felizes no 
Céu, e mesmo ocupar ali elevadas posições; e assim é largamente 
ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e ímpios. Os 
pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem 
avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha 
a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas 
Escrituras. Com a aparência de profundo interesse no bem-estar de seus 
amigos na Terra, insinuam os mais perigosos erros. O fato de declararem 
algumas verdades e poderem por vezes predizer acontecimentos futuros, 
dá às suas declarações uma aparência de crédito; e seus falsos ensinos 
são tão de pronto aceitos pelas multidões, e tão implicitamente cridos, 
como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. GC ���.  
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Esses anjos maus, que se apresentam como os queridos mortos, 
são tratados com uma certa idolatria, e sua palavra é considerada como 
de muito maior peso que a Palavra de Deus. �ST, �� de agosto de �����. 
VSA ���.

�� De que maneira a mensageira do Senhor relatou o surgimento do 
moderno espiritismo� Como muitos encaram as manifestações 
espíritas� Muitos destes serão enganados�

Em �� de agosto de ����, vi que as �pancadas misteriosas� eram 
o poder de Satanás; parte delas procedia diretamente dele, e outra, 
indiretamente, mediante seus agentes, mas tudo provinha de Satanás, 
que executava sua obra de diferentes maneiras; no entanto muitos na 
igreja e no mundo estavam envoltos em tão densas trevas, que 
julgavam e sustentavam ser o poder de Deus. �...�

Vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as 
�pancadas�, que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás 
aumentaria, e alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para 
operar milagres, e mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. 
PE ��.

Muitos se esforçam por explicar as manifestações espíritas, 
atribuindo-as inteiramente a fraudes e prestidigitação por parte do 
médium. Mas, conquanto seja verdade que os resultados da trapaça 
tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, 
tem havido também assinaladas exibições de poder sobrenatural. As 
pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou, não 
foram resultado de trapaça ou artifício humano, mas obra direta dos 
anjos maus, que assim introduziam um engano dos mais eficazes para 
a destruição das almas. Muitos serão enredados pela crença de que o 
espiritismo seja meramente impostura humana; quando postos em 
face de manifestações que não podem senão considerar como 
sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande 
poder de Deus. GC ���.  

�� Qual é o testemunho bíblico quanto ao poder de Satanás e seus 
agentes�

Estas pessoas não tomam em consideração o testemunho das 
Escrituras relativo às maravilhas operadas por Satanás e seus agentes. 
Foi por auxílio satânico que os magos de Faraó puderam contrafazer a 
obra de Deus. 



Paulo testifica que antes do segundo advento de Cristo haverá 
manifestações semelhantes do poder satânico. A vinda do Senhor deve 
ser precedida da operação de Satanás �com todo o poder, e sinais e 
prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça�. II Tess. �:� e ��. 
E o apóstolo João, descrevendo o poder efetuador de prodígios que se 
manifestará nos últimos dias, declara: �Apocalipse ��:��-���. Não se 
acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por 
sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que 
pretendam realizar. GC ���.  
��� O que Deus proibiu expressamente� De que maneira o 
espiritismo tem conseguido adeptos� Isaías �:��-��.

Demais, Deus proibiu expressamente toda pretensa 
comunicação com os espíritos dos mortos. Nos dias dos hebreus, havia 
uma classe de pessoas que pretendiam, como o fazem os espíritas de 
hoje, entreter comunicação com os mortos. Mas esses �espíritos 
familiares� como eram chamados os visitantes de outros mundos, 
declara a Bíblia serem �espíritos de demônios� �comparar Núm. ��:�-�; 
Sal. ���:��; I Cor. ��:��; Apoc. ��:���. O costume de tratar com os 
espíritos familiares foi denunciado como abominação ao Senhor, e 
solenemente proibido sob pena de morte �Lev. ��:��; ��:���. O próprio 
nome de feitiçaria é hoje tido em desdém. A pretensão de que os 
homens podem entreter comunicações com os espíritos maus é 
considerada como fábula da Idade Média. O espiritismo, porém, que 
conta centenas de milhares, e na verdade, milhões de adeptos, que teve 
ingresso nos centros científicos, invadiu igrejas e alcançou favor nas 
corporações legislativas e mesmo nas cortes reais, esse grande engano - 
não é senão o reaparecimento, sob novo disfarce, da feitiçaria condenada 
e proibida na antiguidade. GC ���.  

É verdade que o espiritismo hoje está mudando a sua forma, e, 
ocultando alguns de seus mais reprováveis aspectos, reveste-se de 
aparência cristã. Mas as suas declarações pela tribuna e pela imprensa 
têm estado perante o público durante muitos anos, e nelas o seu 
verdadeiro caráter se acha revelado. Estes ensinos não podem ser 
negados nem encobertos.

Mesmo em sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que o 
foi anteriormente, é na verdade um engano mais perigoso, por isso que 
mais sutil. Embora antes atacasse a Cristo e a Escritura Sagrada, hoje 
professa aceitar a ambos. Mas a Bíblia é interpretada de molde a 
agradar ao coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e 
vitais são anuladas. 
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Preocupa-se com o amor, como o principal atributo de Deus, 
rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo, pouca distinção 
fazendo entre o bem e o mal. GC ���-���.  

��� Que erro muitos cometem para satisfazer a mera curiosidade� 
Somente como, encontrarão livramento�

Poucos há que tenham justa concepção do poder enganador do 
espiritismo e do perigo de colocar-se sob sua influência. Muitos se 
intrometem com ele, simplesmente para satisfazer a curiosidade. Não têm 
realmente nenhuma fé nele, e encher-se-iam de horror ao pensamento de 
se entregarem ao domínio dos espíritos. Aventuram-se, porém, a entrar 
no terreno proibido e o poderoso destruidor exerce a sua força sobre eles 
contra a sua vontade. Uma vez induzidos a submeter a mente à sua 
direção, segura-os ele em cativeiro. É impossível pela sua própria força 
romperem com o fascinante, sedutor encanto. Nada, a não ser o poder de 
Deus, concedido em resposta à fervorosa oração da fé, poderá livrar essas 
almas prisioneiras. GC ���.  

��� Que luta enfrentarão os que se opõem aos ensinos espíritas� 

Os que se opõem aos ensinos do espiritismo, enfrentam não 
somente aos homens, mas também a Satanás e a seus anjos. Entraram 
em luta contra os principados, potestades e espíritos maus dos ares. 
Satanás não cederá um centímetro de terreno sequer, a menos que seja 
rechaçado pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus 
deve ser capaz de o enfrentar, como fez nosso Salvador, com as 
palavras: �Está escrito.� Satanás pode citar a Escritura hoje, como o fez 
nos dias de Cristo, pervertendo-lhe os ensinos para apoiar seus 
enganos. Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo, devem 
compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras. GC ���.  

��� Qual é a obra-mestra de engano� Isaías ��:��-��.

É sobremaneira admirável a cegueira do povo desta geração. 
Milhares rejeitam a Palavra de Deus como indigna de crédito, e com 
absoluta conf iança esposam os  enganos de S atanás.  � . . . ����������
Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de 
enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração 
feita a Eva no Éden: �Certamente não morrereis.� �No dia em que dele 
comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e 
o mal.� Gên. �:� e �. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a 
sua obra-mestra de engano: o desenvolvimento do espiritismo. 
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Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios; mas 
estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: �Vi ... três 
espíritos imundos semelhantes a rãs. ... São espíritos de demônios, que 
fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, 
para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus todo-
poderoso.� Apoc. ��:�� e ��. Com exceção dos que são guardados pelo 
poder de Deus, pela fé em Sua Palavra, o mundo todo será envolvido por 
esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por 
uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento 
da ira de Deus. GC ���-���.  

��� Como muitos serão defrontados� Que promessa é dada aos que 
genuinamente buscam a verdade e se esforçam em purificar o 
caráter pela obediência� Apocalipse �:�-��.

Muitos serão defrontados por espír itos de demônios 
personificando parentes ou amigos queridos, e declarando as mais 
perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos 
sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas 
pretensões. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade 
bíblica de que os mortos nada sabem, e de que os que desta maneira 
aparecem são espíritos de demônios. 

Está iminente diante de nós a �hora da tentação que há de vir 
sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na Terra�. Apoc. �:��. 
Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na Palavra 
de Deus, serão enganados e vencidos. Satanás opera com �todo o 
engano da injustiça�, para alcançar domínio sobre os filhos dos 
homens; e os seus enganos aumentarão continuamente. Só logrará 
a lcançar,  porém,  o  objet ivo v isado,  quando os  homens 
voluntariamente cederem a suas tentações. Os que sinceramente 
buscam o conhecimento da verdade, e se esforçam em purificar a alma 
pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para 
o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. �Como 
guardaste a palavra da Minha paciência, também Eu te guardarei� 
�Apoc. �:���, é a promessa do Salvador. Mais fácil seria enviar Ele todos 
os anjos do Céu para protegerem Seu povo, do que deixar a alma que nEle 
confia ser vencida por Satanás. GC ���-���.  
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Lição 10                                                                                         07/09/2019

Ameaça à Consciência
Verso Áureo: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e 
adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá 
batalhar contra ela? Apocalipse 13:4.

�� Que opinião tem ganhado cada vez mais terreno� Que afirmação 
o mundo protestante se inclina a acatar�

O catolicismo é hoje olhado pelos protestantes com muito 
maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não 
está na ascendência, e os romanistas adotam uma política conciliatória 
a fim de a conseguir, há crescente indiferença com relação às doutrinas 
que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal; ganha terreno 
a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em 
pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões de nossa 
parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Houve tempo em 
que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão 
elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado, e 
sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para 
com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos�

Os defensores do papado afirmaram que a igreja foi caluniada; e o 
mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem 
em que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos 
que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. 
Desculpam sua horrível crueldade como sendo o resultado da barbárie 
dos tempos, e alegam que a influência da civilização moderna lhe 
mudou os sentimentos. GC ���.

�� O papado renunciou sua pretensão de infalibilidade� 
O que impede Roma de aplicar sua tirania e perseguição�

Olvidaram estas pessoas a pretensão de infalibilidade 
sustentada há oitocentos anos por esse altivo poder� Longe de ser 
abandonada, firmou-se esta pretensão no século XIX de modo mais 
positivo que nunca dantes. Visto como Roma afirma que a igreja �nunca 
errou nem, segundo as Escrituras, errará jamais� �História Eclesiástica de 
Mosheim�, como poderá ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a 
conduta nas eras passadas�
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A igreja papal nunca abandonará a sua pretensão à 
infalibilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam 
os dogmas, considera ela estar direito; e não repetiria os mesmos atos 
se a oportunidade se lhe apresentasse� Removam-se as restrições ora 
impostas pelos governos seculares, reintegre-se Roma ao poderio 
anterior, e de pronto ressurgirá a tirania e perseguição. GC ���.

�� O que certo escritor declarou acerca da liberdade de consciência 
e os perigos que ameaçam os Estados Unidos�

Bem conhecido escritor refere-se nos seguintes termos à 
atitude da hierarquia papal no que respeita à liberdade de consciência, 
e aos perigos que ameaçam especialmente os Estados Unidos pelo 
êxito de sua política: �Há muitos que se dispõem a atribuir ao fanatismo 
ou à infantilidade todo receio quanto ao catolicismo romano nos Estados 
Unidos. Tais pessoas nada vêem no caráter e atitude do catolicismo que 
seja hostil às nossas instituições livres, ou nada encontram de mau sinal 
no incremento que vai tomando. Comparemos, pois, em primeiro lugar, 
alguns dos princípios fundamentais de nosso governo com os da
 Igreja Católica.

�A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de 
consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa 
Pio IX, na encíclica de �� de agosto de ����, disse: �As doutrinas ou 
extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de 
consciência, são erro dos mais perniciosos - uma peste que, dentre todas 
as outras, mais deve ser temida no Estado.� O mesmo papa, na encíclica de 
� de dezembro de ����, anatematizou �os que defendem a liberdade de 
consciência e de culto� e também �todos os que afirmam que a igreja não 
pode empregar a força.�

�O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica 
mudança de coração. É tolerante onde é impotente. Diz o Bispo 
O�Connor: �A liberdade religiosa é meramente suportada até que o 
contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico.� ... O 
arcebispo de St. Louis, Estados Unidos, disse certa vez: �A heresia e a 
incredulidade são crimes; e em países cristãos como a Itália e a 
Espanha, por exemplo, onde todo o povo é católico, e onde a religião 
católica é parte essencial da lei da nação, são elas punidas como os 
outros crimes.� ... �Todo cardeal, arcebispo e bispo da Igreja Católica, 
presta para com o papa um juramento de fidelidade em que ocorrem as 
seguintes palavras: �Combaterei os hereges, cismáticos e rebeldes ao dito 
senhor nosso �o papa�, ou seus sucessores, e persegui-los-ei com todo o 
meu poder�.� - Our Country, do Dr. Josias Strong. GC ���-���.
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�� É correto dizer que há verdadeiros cristãos na comunhão católica� 
De que maneira Deus olha para estes e o que fará por eles� 

É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católico-
romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor 
luz que possuem. Não se lhes permite acesso à Sua Palavra, e, portanto, 
não distinguem a verdade. Nunca viram o contraste entre um verdadeiro 
culto prestado de coração e um conjunto de meras formas e cerimônias. 
Deus olha para essas almas com compadecida ternura, educadas como 
são em uma fé que é ilusória e não satisfaz. Fará com que raios de luz 
penetrem as densas trevas que as cercam. Revelar-lhes-á a verdade como 
é em Jesus, e muitos ainda se unirão ao Seu povo. GC ���.

�� No entanto, o que dizer do sistema em si� Para o que o povo 
necessita ser despertado� 

Mas o catolicismo, como sistema não se acha hoje em harmonia 
com o evangelho de Cristo mais do que em qualquer época passada de 
sua história. As igrejas protestantes estão em grandes trevas, pois do 
contrário discerniriam os sinais dos tempos. São de grande alcance os 
planos e modos de operar da Igreja de Roma. Emprega todo 
expediente para estender a influência e aumentar o poderio, 
preparando-se para um conflito feroz e decidido a fim de readquirir o 
domínio do mundo, restabelecer a perseguição e desfazer tudo que o 
protestantismo fez. O catolicismo está a ganhar terreno de todos os 
lados. Vede o número crescente de suas igrejas e capelas nos países 
protestantes. Notai a popularidade de seus colégios e seminários na 
América do Norte, tão extensamente patrocinados pelos protestantes. 
Pensai no crescimento do ritualismo na Inglaterra, e nas freqüentes 
deserções para as fileiras dos católicos. Estas coisas deveriam despertar 
a ansiedade de todos os que prezam os puros princípios do evangelho. ���������
Os protestantes têm-se intrometido com o papado, patrocinando-o; têm 
usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se 
surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao 
verdadeiro caráter do catolicismo, e aos perigos que se devem recear 
com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir 
aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. 
GC ���-���.
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�� O que muitos protestantes supõem, erroneamente� A religião de 
Cristo necessita de semelhantes atrativos�

Muitos protestantes supõem que a religião católica não é 
atrativa, e que seu culto é um conjunto de cerimônias, fastidioso e sem 
sentido. Enganam-se, porém. Embora o catolicismo se baseie no 
engano, não é impostura grosseira e desprovida de arte. O culto da Igreja 
Romana é um cerimonial assaz impressionante. O brilho de sua 
ostentação e a solenidade dos ritos fascinam os sentidos do povo, fazendo 
silenciar a voz da razão e da consciência. Os olhos ficam encantados. 
Igrejas magnificentes, imponentes procissões, altares de ouro, relicários 
com pedras preciosas, quadros finos e artísticas esculturas apelam para o 
amor do belo. O ouvido também é cativado. A música é excelente. As belas 
e graves notas do órgão, misturando-se à melodia de muitas vozes a 
ressoarem pelas elevadas abóbadas e naves ornamentadas de colunas, 
das grandiosas catedrais, não podem deixar de impressionar a mente 
com profundo respeito e reverência.

Este esplendor, pompa e cerimônias exteriores, que apenas 
zombam dos anelos da alma ferida pelo pecado, são evidência da 
corrupção interna. A religião de Cristo não necessita de semelhantes 
atrativos para se fazer recomendável. À luz que procede da cruz, o 
verdadeiro cristianismo apresenta-se tão puro e adorável que 
nenhuma decoração externa poderá encarecer-lhe o verdadeiro valor. 
É a beleza da santidade, o espírito manso e quieto, que é precioso 
diante de Deus.

O fulgor do estilo não é necessariamente índice de pensamento 
puro, elevado. Altas concepções de arte, delicado apuro de gosto, 
existem amiúde em espíritos que são terrenos e sensuais. São 
freqüentemente empregados por Satanás a fim de levar homens a 
esquecer-se das necessidades da alma, a perder de vista o futuro e a 
vida imortal, a desviar-se do infinito Auxiliador e a viver para este 
mundo unicamente. GC ���-���.

�� A que classe uma religião de exibições externas é atraente� 
Mateus ��:��-��.
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Uma religião de exibições externas é atraente ao coração não 
renovado. A pompa e cerimonial do culto católico têm um sedutor, 
fascinante poder, pelos quais são enganados muitos, que chegam a 
considerar a Igreja Romana como a própria porta do Céu. Ninguém, a 
não ser os que têm os pés firmados nos fundamentos da verdade, e o 
coração renovado pelo Espírito de Deus, se acha ao abrigo de sua 
influência. Milhares que não têm um conhecimento experimental de 
Cristo serão levados a aceitar as formas da piedade sem a sua eficácia. 
Esta é a religião que precisamente desejam as multidões. GC ���.

�� Que doutrinas errôneas levam os católicos a se sentirem com 
liberdade para pecar�

A pretensão da igreja ao direito de perdoar, leva o católico a 
sentir-se com liberdade de pecar; e a ordenança da confissão, sem a 
qual o perdão não é conferido, tende igualmente a dar livre curso ao 
mal. O que se ajoelha diante de um mortal e revela em confissão os 
pensamentos e imaginações secretos do coração, está aviltando a sua 
varonilidade, degradando todo nobre instinto da alma. Desvendando 
os pecados de sua vida a um sacerdote - mortal falível, pecador, e mui 
freqüentemente corrompido pelo vinho e licenciosidade - sua norma 
de caráter é rebaixada, e, como conseqüência, fica contaminado. Seu 
conceito acerca de Deus é degradado à semelhança da humanidade 
decaída; pois o padre se acha como representante de Deus. Esta 
degradante confissão de homem para homem é a fonte secreta donde 
têm fluído muitos dos males que aviltam o mundo e o preparam para a 
destruição final. Todavia, para o que ama a satisfação própria, é mais 
agradável confessar a um semelhante mortal do que abrir a alma a 
Deus. Fica mais a gosto da natureza humana fazer penitência do que 
renunciar ao pecado; é mais fácil mortificar a carne com cilício, urtigas e 
aflitivas cadeias, do que crucificar os desejos carnais. Pesado é o fardo que 
o coração carnal deseja levar de preferência a curvar-se ao jugo de Cristo. 
GC ���-���.

�� Com qual igreja encontramos o catolicismo romano tendo 
significativa semelhança� Mateus ��:��-��.
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 Existia notável semelhança entre a Igreja de Roma e a igreja 
judaica, ao tempo do primeiro advento de Cristo. Ao passo que os 
judeus secretamente espezinhavam todos os princípios da lei de Deus, 
eram exteriormente rigorosos na observância de seus preceitos, 
sobrecarregando-a com exorbitâncias e tradições que tornavam difícil 
e penosa a obediência. Assim como os judeus professavam reverenciar 
a lei, pretendem os romanistas reverenciar a cruz. Exaltam o símbolo 
dos sofrimentos de Cristo, enquanto no viver negam Aquele a quem 
ela representa.

Os romanistas colocam cruzes sobre as igrejas, sobre os altares e 
sobre as vestes. Por toda parte se vê a insígnia da cruz. Por toda parte é ela 
exteriormente honrada e exaltada. Mas os ensinos de Cristo estão 
sepultados sob um montão de tradições destituídas de sentido, falsas 
interpretações e rigorosas exigências. As palavras do Salvador relativas 
aos fanáticos judeus, aplicam-se com maior força ainda aos chefes da 
Igreja Católica Romana: �Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os 
põem aos ombros dos homens; eles, porém, nem com o dedo os querem 
mover.� Mat. ��:�. Almas conscienciosas são conservadas em constante 
terror, temendo a ira de um Deus que foi ofendido, enquanto muitos dos 
dignitários da igreja estão a viver no luxo e em prazeres sensuais. GC ���.

��� Que objetivo cumpre o culto das imagens e relíquias, invocação 
dos santos e a exaltação do papa�

O culto das imagens e relíquias, a invocação dos santos e a 
exaltação do papa são ardis de Satanás para desviar de Deus e de Seu 
Filho a mente do povo. Para efetuar sua ruína, esforça-se por afastar sua 
atenção dAquele por meio de quem unicamente podem encontrar 
salvação. Dirigirá as almas para qualquer objeto pelo qual possa ser 
substituído Aquele que disse: �Vinde a Mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei.� Mat. ��:��. GC ���-���.

��� Qual é o constante esforço do diabo� 

É o constante esforço de Satanás representar falsamente o 
caráter de Deus, a natureza do pecado e os resultados finais em jogo no 
grande conflito. Seus sofismas diminuem a obrigação da lei divina 
dando ao homem licença para pecar. 
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Ao mesmo tempo fá-lo Satanás acariciar falsas concepções 
acerca de Deus, de maneira que O considera com temor e ódio, em vez 
de amor. A crueldade inerente ao seu próprio caráter é atribuída ao 
Criador; aparece incorporada aos vários sistemas de religião e expressa 
nas diversas formas de culto. Sucede assim que a mente dos homens é 
cegada e Satanás deles se aproveita como agentes para guerrear contra 
Deus. Por meio de concepções pervertidas acerca dos atributos divinos, 
foram as nações gentílicas levadas a crer serem os sacrifícios humanos 
necessários para alcançar o favor da Divindade; e horríveis crueldades 
têm sido perpetradas sob as várias formas de idolatria. GC ���.

��� Que união o catolicismo efetuou� O que houve nos dias da 
supremacia de Roma�

A Igreja Católica Romana, unindo as formas do paganismo com 
as do cristianismo, e, à semelhança do primeiro, representando 
falsamente o caráter de Deus, tem recorrido a práticas não menos 
cruéis e revoltantes. Nos dias da supremacia de Roma, houve 
instrumentos de tortura para forçar o assentimento a suas doutrinas. 
Houve a fogueira para os que não queriam admitir suas exigências. 
Houve massacres em proporções que jamais serão conhecidos até que se 
revelem no dia do juízo. Os dignitários da igreja, dirigidos por seu chefe 
Satanás, dedicavam-se a inventar meios para produzir a maior tortura 
possível antes de pôr termo à vida das vítimas. Em muitos casos o 
processo infernal era repetido ao limite extremo da resistência 
humana, até que a natureza capitulava na luta e o sofredor saudava a 
morte como doce alívio. GC ���.

��� O que era exigido do seus adeptos a fim de alcançarem o favor 
do Céu� O que é que Deus requer de fato� Salmos ��:��; ��:��; 
Isaías ��:��.

Esta era a sorte dos que discordavam de Roma. Para os seus 
adeptos tinha ela a disciplina do açoite, da fome, das austeridades 
corporais de todas as formas imagináveis, cujo aspecto punge o 
coração. Para conseguir o favor do Céu, os penitentes violavam as leis 
de Deus transgredindo as leis da natureza. Eram ensinados a romper 
com os laços que Ele fizera para abençoar e alegrar a permanência do 
homem na Terra. Os cemitérios das igrejas contêm milhões de vítimas que 
passaram a vida em vãos esforços para subjugar as afeições naturais, 
para reprimir, como se fosse ofensivo a Deus, todo pensamento e 
sentimento de simpatia para com o semelhante.
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Se quisermos compreender a decidida crueldade de Satanás, 
manifestada no transcurso dos séculos, não entre os que jamais 
ouviram algo acerca de Deus, mas no próprio coração da cristandade e 
através da mesma em toda a sua extensão, temos apenas de olhar para 
a história do catolicismo. Por meio deste gigantesco sistema de 
engano, o príncipe do mal leva a efeito seu propósito de acarretar a 
desonra a Deus e a desgraça ao homem. E, vendo nós como consegue 
disfarçar-se e realizar a sua obra por intermédio dos dirigentes da 
igreja, melhor podemos compreender o motivo de ter tão grande 
aversão à Escritura Sagrada. Se este Livro for lido, a misericórdia e amor 
de Deus serão revelados; ver-se-á que Ele não impõe aos homens nenhum 
desses pesados fardos. Tudo que requer é um coração quebrantado e 
contrito, um espírito humilde e obediente. GC ���-���.

��� Cristo deu algum exemplo que autorize as pessoas a se 
enclausurarem em mosteiros� Mateus �:��-��.

Cristo não dá em Sua vida nenhum exemplo que autorize os 
homens e mulheres a se encerrarem em mosteiros sob pretexto de se 
prepararem para o Céu. Jamais ensinou que o amor e a simpatia devem 
ser reprimidos. O coração de Jesus transbordava de amor. Quanto mais 
o homem se aproxima da perfeição moral, mais acentuada é sua 
sensibilidade, mais aguda a percepção do pecado e mais profunda a 
simpatia para com os aflitos. O papa pretende ser o vigário de Cristo; 
mas como se poderá comparar o seu caráter com o de nosso Salvador� 
Viu-se alguma vez Cristo condenar homens à prisão ou ao instrumento 
de tortura, porque não Lhe renderam homenagem como Rei do Céu� 
Acaso foi Sua voz ouvida a sentenciar à morte os que O não aceitaram� 
Quando foi menosprezado pelo povo da aldeia samaritana, o apóstolo 
João se encheu de ira e perguntou: �Senhor, queres que digamos que 
desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez�� Jesus 
olhou, compassivo, para o discípulo e censurou-lhe a severidade, 
dizendo: �O Filho do homem não veio para destruir as almas dos 
homens, mas para salvá-las.� Luc. �:�� e ��. Quão diferente do espírito 
manifestado por Cristo é o de Seu professo vigário� GC ���-���.
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Lição 11                                                                                         14/09/2019

A Exaltação do Domingo
Verso Áureo: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua 
chaga mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após a besta. 
Apocalipse 13:3.

�� De que maneira Roma papal se apresenta hoje� Suas invenções 
doutrinárias ainda são mantidas� O papado cumpre que profecia 
de Paulo� O que faz parte de sua astúcia� II Tessalonicenses �:�-��.

A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, 
cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. 
Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão; não mudou, porém. 
Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas, 
existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda 
são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado que os protestantes 
hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o 
mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam, 
com perigo de vida, a fim de denunciar sua iniqüidade. Possui o mesmo 
orgulho e arrogante presunção que dele fizeram senhor sobre reis e 
príncipes, e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é 
menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade 
humana e matou os santos do Altíssimo.

O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de 
ser: a apostasia dos últimos tempos �II Tess. �:� e ��. Faz parte de sua 
política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito; mas sob a 
aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. 
�Não se deve manter a palavra empenhada aos hereges, nem com 
pessoas suspeitas de heresias�, declara Roma. - História do Concílio de 
Constança, de Lenfant. Deverá esta potência, cujo registro milenar se 
acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como 
parte da igreja de Cristo� GC ���.
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�� Na atualidade houve mudança real da parte do papado 
ou do protestantismo�

Não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes a 
alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do 
que nos tempos passados. Houve uma mudança; mas esta não se 
verificou no papado. O catolicismo na verdade em muito se assemelha 
ao protestantismo que hoje existe; pois o protestantismo moderno muito 
se distancia daquele dos dias da Reforma.

Tendo estado as igrejas protestantes à procura do favor do 
mundo, a falsa caridade lhes cegou os olhos. Não vêem senão que é 
direito julgar bem de todo o mal; e, como resultado inevitável, julgarão 
finalmente mal de todo o bem. Em vez de permanecerem em defesa da 
fé que uma vez foi entregue aos santos, estão hoje, por assim dizer, 
justificando Roma, por motivo de sua opinião inclemente para com ela, e 
rogando perdão pelo seu fanatismo. GC ���-���.

�� Qual é o pensamento de numerosa classe em nossos dias� 
O que os protestantes veriam se fossem iluminados por um sério 
estudo da Palavra de Deus� Qual é o segredo do poder de Roma� 
Romanos �:��-��.

Uma numerosa classe, mesmo dentre os que consideram o 
catolicismo sem favor, pouco perigo percebe em seu poderio e 
influência. Muitos insistem em que as trevas intelectuais e morais que 
prevaleceram durante a Idade Média favoreceram a propagação de seus 
dogmas, superstições e opressão, e que a inteligência maior dos tempos 
modernos, a difusão geral do saber e a crescente liberalidade em matéria 
de religião, vedam o avivamento da intolerância e tirania. O próprio 
pensamento de que tal estado de coisas venha a existir nesta era 
esclarecida, é ridicularizado. É verdade que grande luz intelectual, moral 
e religiosa resplandece sobre esta geração. Das páginas abertas da 
santa Palavra de Deus, tem-se derramado luz do Céu sobre o mundo. 
Mas cumpre lembrar que quanto maior a luz concedida, maiores as 
trevas dos que a pervertem ou rejeitam.
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Um estudo da Escritura Sagrada, feito com oração, mostraria 
aos protestantes o verdadeiro caráter do papado, e os faria aborrecê-lo 
e evitá-lo; mas muitos são tão sábios em seu próprio conceito que não 
sentem necessidade de humildemente buscar a Deus para que possam 
ser levados à verdade. Posto que se orgulhando de sua ilustração, são 
ignorantes tanto sobre as Escrituras como a respeito do poder de Deus. 
Precisam de algum meio de acalmar a consciência; e buscam o que 
menos espiritual e humilhante é. O que desejam é um modo de esquecer 
a Deus, que passe por um modo de lembrar-se dEle. O papado está 
bem adaptado a satisfazer às necessidades de todos estes. Está 
preparado para as duas classes da humanidade, abrangendo o mundo 
quase todo: os que desejam salvar-se pelos próprios méritos, e os que 
desejam ser salvos em seus pecados. Eis aqui o segredo de seu poder. 
GC ���.

�� O que ainda se provará nesta época� O que tem preparado 
o caminho para a aceitação do papado� I Timóteo �:��-��.

Uma época de grandes trevas intelectuais demonstrou-se 
favorável ao êxito do papado. Provar-se-á ainda que um tempo de 
grande luz intelectual é igualmente favorável a seu triunfo. Nos séculos 
antigos, quando os homens estavam sem a Palavra de Deus e sem 
conhecimento da verdade, seus olhos estavam vendados, e milhares se 
enredavam, não vendo a cilada que lhes era armada sob os pés. Nesta 
geração muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das 
especulações humanas - da �falsamente chamada ciência�; não 
percebem a rede e nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos 
vendados. É o intuito de Deus que as faculdades intelectuais do homem 
sejam tidas na conta de um dom proveniente de seu Criador, e 
empregadas no serviço da verdade e da justiça; mas, quando são 
acariciados o orgulho e a ambição, e os homens exaltam as suas 
próprias teorias acima da Palavra de Deus, pode então a inteligência 
causar maior dano que a ignorância. Assim a falsa ciência da atualidade 
que mina a fé nas Escrituras Sagradas, mostrar-se-á tão bem-sucedida no 
preparar o caminho para a aceitação do papado com seu formalismo 
aprazível, como o fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu 
engrandecimento na Idade Média. GC ���-���.
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�� Qual movimento surgiu nos Estados Unidos, já no fim do século �� 
�ano de �����, tal como atestado pela mensageira do Senhor� O que 
devemos investigar a fim de saber que agentes atuarão na luta final�

Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai 
envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está 
justamente à nossa frente. Acontecimentos que, há mais de quarenta 
anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos ser 
iminentes desenrolam-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores 
da nação �EUA� foram instados a emendarem a Constituição, restringindo 
a liberdade de consciência. A questão de impor a observância do 
domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. �...�

Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste 
movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos 
aos resultados que virão após essa ação. Não vêem que golpeiam 
diretamente a liberdade religiosa. � TI ���-���.

No movimento ora em ação nos Estados Unidos a fim de 
conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os 
protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, 
mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na 
América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho 
Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que 
o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do 
domingo, prática que se originou com Roma, e que ela alega como 
sinal de sua autoridade. É o espírito do papado - espírito de 
conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das 
tradições humanas acima dos mandamentos de Deus - que está 
embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra 
de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado.

Se o leitor deseja compreender que agentes atuarão na luta 
prestes a vir, não tem senão que investigar o relato dos meios que Roma 
empregou com o mesmo fito nos séculos passados.

Se quiser saber como romanistas e protestantes, unidos, 
tratarão os que rejeitarem seus dogmas, veja o espírito que Roma 
manifestou em relação ao sábado e seus defensores. GC ���-���.

�� De que maneira o primeiro dia da semana � dia do sol para os 
pagãos � alcançou posição de honra no mundo cristão� Em que ano e 
por quem foi feita a primeira imposição da guarda do domingo 
na cristandade�
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 Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas, 
apoiadas pelo poder secular, foram os passos por que a festividade 
pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. A primeira medida 
de ordem pública impondo a observância do domingo foi a lei feita por 
Constantino. �No ano ���.� Este edito exigia que o povo da cidade 
repousasse no venerável dia do Sol�, mas permitia aos homens do 
campo continuarem com suas fainas agrícolas. Posto que virtualmente 
um estatuto pagão, foi imposto pelo imperador depois de ser 
nominalmente aceito pelo cristianismo. GC ���.

�� O que o bispo Eusébio propôs� De que maneira ele reconheceu 
sua falsidade� Como era considerado o sábado naquele tempo� 
De que modo continuaram na obra de exaltação do Domingo�

Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a 
autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e 
era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que 
Cristo transferira o sábado para o domingo. Nenhum testemunho das 
Escrituras, sequer, foi aduzido em prova da nova doutrina. O próprio 
Eusébio inadvertidamente reconhece sua falsidade, e indica os 
verdadeiros autores da mudança �Todas as coisas�, diz ele, �que se 
deveriam fazer no sábado nós as transferimos para o dia do Senhor.� - 
Leis e Deveres Sabáticos, de R. Cox. Mas o argumento do domingo, 
infundado como era, serviu para incentivar os homens a desprezarem 
o sábado do Senhor. Todos os que desejavam ser honrados pelo 
mundo, aceitaram a festividade popular.

Com o firme estabelecimento do papado, a obra da exaltação 
do domingo continuou. Durante algum tempo o povo se ocupou com 
trabalho agrícola fora das horas de culto, e o sétimo dia, o sábado, 
continuou a ser considerado como dia de repouso. Lenta e 
seguramente, porém, se foi efetuando a mudança. Aos que se achavam 
em cargos sagrados era vedado proceder, no domingo, a julgamentos 
em qualquer questão civil. Logo depois, ordenava-se a todas as 
pessoas; de qualquer classe, abster-se do trabalho usual, sob pena de 
multa aos livres, e açoites no caso de serem servos. Mais tarde foi 
decretado que os ricos fossem punidos com a perda da metade dos 
bens; e, finalmente, que, se obstinassem, fossem escravizados. As 
classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. GC ���-���.



89

�� Também ao que se recorreu� O que foi rogado às autoridades 
seculares e que decisões foram tomadas em um sínodo em Roma�

Recorreu-se também aos milagres. Entre outros prodígios foi 
referido que estando um lavrador, em dia de domingo, a limpar o arado 
com um ferro para em seguida lavrar o campo, o ferro cravou-se-lhe 
firmemente na mão, e durante dois anos ele o carregou consigo, �para a 
sua grande dor e vergonha�. - Discurso Histórico e Prático Sobre o Dia do 
Senhor, de Francis West.

Mais tarde o papa deu instruções para que o padre da paróquia 
admoestasse os violadores do domingo, e fizesse com que fossem à 
igreja dizer suas orações, não acontecesse trouxessem eles alguma 
grande calamidade sobre si mesmos e os vizinhos. Um concílio 
eclesiástico apresentou o argumento, desde então mui largamente 
empregado, mesmo pelos protestantes, de que, tendo pessoas sido 
fulminadas por raios enquanto trabalhavam no domingo, deve este ser 
o dia de repouso. �É evidente�, diziam os prelados, �quão grande foi o 
desprazer de Deus pela sua negligência quanto a este dia.� Fez-se então 
o apelo para que padres e ministros, reis e príncipes, e todo o povo fiel, 
�empregassem os maiores esforços e cuidado a fim de que o dia fosse 
restabelecido à sua honra e, para crédito do cristianismo, mais 
dedicadamente observado no futuro. - Discurso em Seis Diálogos Sobre 
o Nome, Noção e Observância do Dia do Senhor, de T. Morer.

Mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, foi 
rogado às autoridades seculares que promulgassem um edito que 
inspirasse terror ao povo, e o obrigasse a abster-se do trabalho no 
domingo. Num sínodo realizado em Roma, todas as decisões 
anteriores foram reafirmadas, com maior força e solenidade. Foram 
também incorporadas à lei eclesiástica, e impostas pelas autoridades 
civis, através de quase toda a cristandade. - História do Sábado, 
de Heylyn. GC ���.

�� A falta de base bíblica lhes causava problemas� Como ainda 
estavam as igrejas da Inglaterra no século ��� Que expedientes 
foram usados para firmar o Domingo�
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 A ausência de autoridade escriturística para a guarda do 
domingo ainda ocasionava não pequenas dificuldades. O povo punha 
em dúvida o direito de seus instrutores de deixarem de lado a positiva 
declaração de Jeová: �o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus�, 
para honrar o dia do Sol. A fim de suprir a falta de testemunho bíblico, 
foram necessários outros expedientes. Um zeloso defensor do 
domingo, que pelos fins do século XII visitou as igrejas da Inglaterra, 
encontrou resistência por parte de fiéis testemunhas da verdade; e tão 
infrutíferos foram os seus esforços que se retirou do país por algum 
tempo, em busca de meios para fazer valer os seus ensinos. Ao voltar, a 
falta foi suprida, e em seus trabalhos posteriores obteve maior êxito. 
Trouxe consigo um rolo que dizia provir do próprio Deus, e conter a 
necessária ordem para a observância do domingo, com terríveis 
ameaças para amedrontar o desobediente. Este precioso documento - 
fraude tão vil como a instituição que apoiava, dizia-se haver caído do 
Céu, e sido achado em Jerusalém, sobre o altar de Simeão, no Gólgota. 
Mas, em realidade, o palácio pontifical em Roma foi a fonte donde 
procedeu. Fraudes e falsificações para promover o poderio e 
prosperidade da igreja têm sido em todos os séculos consideradas lícitas 
pela hierarquia papal.

O rolo proibia o trabalho desde a hora nona, três horas da tarde, 
do sábado, até ao nascer do Sol na segunda-feira; e declarava-se ser a 
sua autoridade confirmada por muitos milagres. Referia-se que 
pessoas que trabalharam além da hora indicada, foram atacadas de 
paralisia. Certo moleiro que tentou moer o trigo, viu, em lugar da 
farinha, sair uma torrente de sangue, e a mó ficar parada apesar do forte 
ímpeto da água. Uma mulher que pusera massa de pão ao forno, 
achou-a crua quando foi tirada, embora o forno estivesse muito 
quente. Outra que tinha massa preparada para cozer à hora nona, mas 
resolvera deixá-la de lado até segunda-feira, encontrou-a no dia 
seguinte transformada em pães e estava cozida pelo poder divino. Um 
homem que cozeu o pão depois da hora nona no sábado, achou, ao 
parti-lo na manhã seguinte, que do mesmo saía sangue. Por meio de 
tais invencionices absurdas e supersticiosas, esforçaram-se 
os defensores do domingo por estabelecer a santidade deste. 
- Anais, de Roger de Hoveden. GC ���-���.
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��� E como foi na Escócia a mudança do sábado para o Domingo�

Na Escócia, assim como na Inglaterra, conseguiu-se 
consideração maior pelo domingo, unindo-se-lhe uma parte do antigo 
sábado. Mas o tempo que se exigia fosse santificado, variava. Um edito 
do rei da Escócia declarou que �se deveria considerar santo desde 
o meio-dia de Sábado�, e que ninguém, desde aquela hora até 
segunda-feira de manhã, deveria ocupar-se em trabalhos seculares. 
- Diálogos Sobre o Dia do Senhor, de Morer.

Mas, apesar de todos os esforços para estabelecer a santidade 
do domingo, os próprios romanistas publicamente confessavam a 
autoridade divina do sábado, e a origem humana da instituição pela 
qual foi ele suplantado. No século XVI, um concílio papal declarou 
francamente: �Lembrem-se todos os cristãos de que o sétimo dia foi 
consagrado por Deus, recebido e observado, não somente pelos 
judeus mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus, embora 
nós, os cristãos, tenhamos mudado o Seu sábado para o dia do Senhor 
�Domingo�.� - Ibidem. Os que estavam a se intrometer com a lei divina, 
não ignoravam o caráter de sua obra. Achavam-se deliberadamente 
colocando-se acima de Deus. GC ���.

��� Além da sanguinária perseguição sofrida pelos valdenses e 
outros na Europa, em que continente encontramos histórias 
significativas de fidelidade� 

Exemplo notável da política de Roma para com os que dela 
discordavam, foi dado na longa e sanguinolenta perseguição dos 
valdenses, alguns dos quais eram observadores do sábado. Outros 
sofreram de modo semelhante pela sua fidelidade para com o quarto 
mandamento. A história das igrejas da Etiópia é especialmente 
significativa. Em meio das trevas da Idade Média, os cristãos da África 
Central foram perdidos de vista e esquecidos pelo mundo, e durante 
muitos séculos gozaram liberdade no exercício de sua fé. Mas finalmente 
Roma soube de sua existência, e o imperador da Etiópia foi logo 
induzido a reconhecer o papa como vigário de Cristo. Seguiram-se 
outras concessões. 
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Foi promulgado um edito proibindo a observância do sábado, 
sob as mais severas penas. - História Eclesiástica da Etiópia, de Michael 
Geddes. Mas a tirania papal se tornou logo um jugo tão amargo, que os 
etíopes resolveram sacudi-lo de seu pescoço. Depois de luta terrível, os 
romanistas foram banidos de seus domínios, restabelecendo-se a 
antiga fé. As igrejas regozijaram-se com a liberdade, e jamais olvidaram 
a lição que aprenderam concernente aos enganos, fanatismo e poder 
despótico de Roma. Estavam contentes por permanecerem dentro de 
seu reino solitário, desconhecidos para o resto da cristandade.

As igrejas da África observavam o sábado como este fora 
guardado pela igreja papal antes de sua completa apostasia. Enquanto 
guardavam o sétimo dia em obediência ao mandamento de Deus, 
deixaram de trabalhar no domingo, em conformidade com o costume 
da igreja. Obtendo poder supremo, Roma pisou sobre o sábado do 
Senhor para exaltar o seu próprio; mas as igrejas da África, ocultas 
quase durante mil anos, não participaram desta apostasia. 
Quando postas sob o domínio de Roma, foram obrigadas a deixar de 
lado o verdadeiro sábado e exaltar o falso; porém, mal readquiriram 
a independência, voltaram a obedecer ao quarto mandamento. 
GC ���-���.

��� O que estes relatos nos dizem, claramente� O que nos é revelado 
em relação ao futuro� A influência do papado se limitará aos 
Estados Unidos�

Estes relatos do passado revelam claramente a inimizade de 
Roma para com o sábado legítimo e seus defensores, e os meios que 
emprega para honrar a instituição por ela criada. A Palavra de Deus 
ensina que estas cenas devem repetir-se, quando os católicos romanos e 
protestantes se unirem para a exaltação do Domingo.

A profecia do capítulo �� do Apocalipse declara que o poder 
representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro fará 
com que a �Terra e os que nela habitam� adorem o papado, ali 
simbolizado pela besta �semelhante ao leopardo�. 



93

A besta de dois chifres dirá também �aos que habitam na Terra 
que façam uma imagem à besta; e, ainda mais, mandará a todos, 
�pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos�, que recebam o 
�sinal da besta�. Apoc. ��:��-��. Mostrou-se que os Estados Unidos são o 
poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, e 
que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a 
observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento 
especial de sua supremacia. Mas nesta homenagem ao papado os 
Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que 
uma vez já lhe reconheceram o domínio, está ainda longe de ser 
destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu poder. �Vi uma de 
suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada; e 
toda a Terra se maravilhou após a besta.� Apoc. ��:�. A aplicação da 
chaga mortal indica a queda do papado em ����. Depois disto, diz o 
profeta: �A sua chaga mortal foi curada; e toda a Terra se maravilhou 
após a besta.� Paulo declara expressamente que o homem do pecado 
perdurará até ao segundo advento. �II Tess. �:�.� Até mesmo ao final do 
tempo prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor do 
Apocalipse, referindo-se também ao papado: �Adoraram-na todos os 
que habitam sobre a Terra, esses cujos nomes não estão escritos no 
livro da vida.� Apoc. ��:�. Tanto no Velho como no Novo Mundo o papado 
receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que 
repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. GC ���-���.

��� O que se percebe nos acontecimentos que ora estão a ocorrer�

Nos acontecimentos que ora estão a ocorrer, percebe-se rápido 
progresso no sentido do cumprimento da profecia. Com os 
ensinadores protestantes há a mesma pretensão de autoridade divina 
para a guarda do domingo, e a mesma falta de provas bíblicas, que há 
com os chefes papais que forjaram os milagres para suprir a falta do 
mandamento de Deus. A afirmação de que os juízos divinos caem 
sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical, será 
repetida. Já se ouvem vozes neste sentido. E o movimento para impor a 
observância do domingo está rapidamente ganhando terreno.
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A sagacidade e astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. 
Ela sabe ler o futuro. Aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas 
protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso 
sábado, e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela 
própria empregou em tempos passados. Os que rejeitam a luz da 
verdade procurarão ainda o auxílio deste poder que a si mesmo se 
intitula infalível, a fim de exaltarem uma instituição que com ele se 
originou. Quão prontamente virá esse poder em auxílio dos 
protestantes nesta obra, não é difícil imaginar. Quem compreende 
melhor do que os dirigentes papais como tratar com os que são 
desobedientes à igreja� GC ���-���.

��� Para os adeptos de Roma, o voto de obediência ao papa se 
sobrepõe a todos os outros�

A Igreja Católica Romana, com todas as suas ramificações pelo 
mundo inteiro, forma vasta organização, dirigida da sé papal, e 
destinada a servir aos interesses desta. Seus milhões de adeptos, em 
todos os países do globo, são instruídos a se manterem sob obrigação 
de obedecer ao papa. Qualquer que seja a sua nacionalidade ou 
governo, devem considerar a autoridade da igreja acima de qualquer 
outra autoridade. Ainda que façam juramento prometendo lealdade 
ao Estado, por trás disto, todavia, jaz o voto de obediência a Roma, 
absolvendo-os de toda obrigação contrária aos interesses dela. 
GC ���.

��� O que a História testifica quanto ao poder papal�

A História testifica de seus esforços, astutos e persistentes, no 
sentido de insinuar-se nos negócios das nações; e, havendo 
conseguido pé firme, nada mais faz que favorecer seus próprios 
interesses, mesmo com a ruína de príncipes e povo. No ano ����, o 
papa Inocêncio III arrancou de Pedro II, rei de Aragão, o seguinte e 
extraordinário juramento: 
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�Eu, Pedro, rei dos aragoneses, declaro e prometo ser sempre 
fiel e obediente a meu senhor, o Papa Inocêncio, a seus sucessores 
católicos, e à Igreja Romana, e fielmente preservar meu reino em sua 
obediência, defendendo a fé católica, e perseguindo a corrupção 
herética.� - História do Romanismo, de Dowling. Isso está em harmonia 
com as pretensões relativas ao poder do pontífice romano, de que 
�lhe é lícito depor imperadores�, e de que �pode absolver os súditos, de 
sua fidelidade para com os governantes ímpios�. - História Eclesiástica, 
de Mosheim. GC ���-���.

��� O que convém lembrarmos�

E, convém lembrar, Roma jacta-se de que nunca muda. Os 
princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da 
Igreja Católica Romana. E tivesse ela tão-somente o poder, pô-los-ia em 
prática com tanto vigor agora como nos séculos passados. Pouco 
sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o 
auxílio de Roma na obra da exaltação do domingo. Enquanto se 
aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando a 
restabelecer o seu poder, para recuperar a supremacia perdida. 
Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa 
empregar ou dirigir o poder do Estado; de que as observâncias 
religiosas possam ser impostas pelas leis seculares; em suma, que a 
autoridade da igreja e do Estado devem dominar a consciência, e Roma 
terá assegurado o triunfo nesse país.

A Palavra de Deus deu aviso do perigo iminente; se este for 
desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os 
propósitos de Roma, apenas quando for demasiado tarde para escapar 
da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas 
estão a exercer influência nas assembléias legislativas, nas igrejas e no 
coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, 
em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. 
Sorrateiramente, e sem despertar suspeitas, está aumentando suas 
forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. 
Tudo que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo 
veremos e sentiremos qual é o propósito do catolicismo. Quem quer que 
creia na Palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá, por esse motivo em 
censura e perseguição. GC ���.



Lição 12                                                                                         21/09/2019

O Iminente Conflito Final
Verso Áureo: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao 
remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, 
e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17.

�� Em que momento do grande conflito estamos agora prestes a 
entrar� De que maneira está, não somente o mundo, mas, também, 
as igrejas cristãs� O que muitos pastores e mestres estão ensinando�

O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a 
luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. 
Estamos agora a entrar nesta batalha - batalha entre as leis dos homens 
e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas 
e da tradição.

As forças que se unirão contra a verdade e a justiça nesta 
contenda, estão já a operar ativamente. A santa Palavra de Deus, que 
nos foi legada a tão grande preço de sofrimento e sangue, é tida em 
pouca conta. A Bíblia está ao alcance de todos, mas poucos há que 
realmente a aceitem como guia da vida. A incredulidade prevalece em 
assustadora proporção, não somente no mundo mas também na 
igreja. Muitos têm chegado a negar doutrinas que são, com efeito, as 
colunas da fé cristã. Os grandes fatos da criação conforme são 
apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação, 
a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, quer no todo, 
quer em parte, por vasta proporção do mundo que professa o 
cristianismo. Milhares que se orgulham de sua sabedoria e 
independência, consideram como prova de fraqueza depositar 
implícita confiança na Bíblia; acham que é prova de talento e saber 
superiores, cavilar a respeito das Escrituras Sagradas, e espiritualizar e 
explicar evasivamente suas mais importantes verdades. Muitos 
pastores estão ensinando ao povo, e muitos mestres e professores 
estão a instruir os estudantes, que a lei de Deus foi mudada ou ab-
rogada; e os que consideram suas reivindicações ainda como válidas, 
devendo ser literalmente obedecidas, são julgados merecedores 
apenas de ridículo e desdém. GC ���-���.
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�� São muitos os que de fato adoram ao Deus vivo� O que milhares 
têm deificado� 

Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu Autor. 
Desprezando a lei de Deus, negam a autoridade do Legislador. É tão 
fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias, como talhá-lo de 
madeira ou pedra. Representando falsamente os atributos de Deus, 
Satanás leva os homens a olhá-Lo sob falso prisma. Para muitos, um 
ídolo filosófico é entronizado em lugar de Jeová, enquanto o Deus vivo, 
conforme é revelado em Sua Palavra, em Cristo e nas obras da Criação, é 
adorado apenas por poucos. Milhares deificam a natureza, enquanto 
negam o Deus da natureza. Posto que de forma diversa, existe hoje a 
idolatria no mundo cristão tão verdadeiramente como existiu entre o 
antigo Israel nos dias de Elias. O deus de muitos homens que se 
professam sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas; o deus dos 
seletos centros da moda, de muitos colégios e universidades, mesmo 
de algumas instituições teológicas, pouco melhor é do que Baal, 
o deus-sol da Fenícia. GC ���.

�� Qual é o ensinamento que mais fere ousadamente a autoridade 
celestial� Que comparação podemos fazer nesse assunto� 
Qual nação já fez a experiência de abolir oficialmente a lei de Deus 
e o que se demonstrou� 

Nenhum erro aceito pelo mundo cr istão fere mais 
audaciosamente a autoridade do Céu, nenhum se opõe mais 
diretamente aos ditames da razão, nenhum é mais pernicioso em seus 
resultados do que a doutrina moderna, que tão rapidamente ganha 
terreno, de que a lei de Deus não mais vigora para os homens. Toda 
nação tem suas leis que impõem respeito e obediência; nenhum 
governo poderia existir sem elas; e pode-se conceber que o Criador 
dos céus e da Terra não tenha lei para governar os seres que fez� 
Suponde que clérigos preeminentes estivessem a ensinar publicamente 
que os estatutos que governam seu país e protegem os direitos de seus 
cidadãos não são obrigatórios; que cerceiam a liberdade do povo, e, 
portanto, não devem ser obedecidos; quanto tempo seriam tolerados 
esses homens no púlpito� É, porém, ofensa mais grave desatender às leis 
dos Estados e nações do que pisar os preceitos divinos que são o 
fundamento de todo governo�
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Seria muito mais razoável que nações abolissem seus estatutos 
e permitissem ao povo fazer o que lhe aprouvesse, do que o 
Governador do Universo anular Sua lei e deixar o mundo sem uma 
norma para condenar o culpado ou justificar o obediente. Qual seria o 
resultado de abolir a lei de Deus� A experiência já foi feita. Terríveis 
foram as cenas perpetradas na França quando o ateísmo se tornou o 
poder dirigente. Demonstrou-se então ao mundo que sacudir as 
restrições estabelecidas por Deus corresponde a aceitar o governo do 
mais cruel dos tiranos. Quando a norma da justiça é posta de lado, abre-se 
o caminho ao príncipe do mal para estabelecer seu poder na Terra. 
GC ���.

�� O que estão semeando os que ensinam a negligenciar os 
mandamentos de Deus� 

Os que ensinam o povo a considerar com leviandade os 
mandamentos de Deus, semeiam desobediência para colherem 
desobediência. Rejeite-se completamente a restrição imposta pela lei 
divina, e as leis humanas logo serão desatendidas. Visto que Deus proíbe 
as práticas desonestas: a cobiça, a mentira, a fraude, os homens estão 
prontos a desprezar os Seus estatutos como estorvo à prosperidade 
mundana; não se dão conta, porém, dos resultados que adviriam de 
banir os preceitos divinos. Se a lei não estivesse em vigor, por que temer 
transgredi-la� A propriedade não mais estaria segura. Os homens 
obteriam pela violência as posses de seus semelhantes; e o mais forte se 
tornaria o mais rico. A própria vida não seria respeitada. O voto 
matrimonial não mais permaneceria como o baluarte sagrado para 
proteger a família. O que tivesse forças tomaria, se o quisesse, pela 
violência, a esposa de seu próximo. O quinto mandamento seria posto de 
parte, juntamente com o quarto. Filhos não recuariam de tirar a vida a 
seus pais, se assim fazendo, pudessem satisfazer ao desejo do coração 
corrompido. O mundo civilizado se tornaria um bando de ladrões e 
assassinos; e a paz, o descanso e a felicidade desapareceriam da Terra. 
GC ���.

�� Em nossa sociedade de que maneira estão os princípios morais 
e éticos� Ao que se dá grande publicidade� De que maneira estão os 
tribunais e governos deste mundo� Isaías ��:��-��.
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 Todo o conjunto dos princípios e doutrinas religiosas, que 
deveriam constituir o fundamento e arcabouço da vida social, 
assemelha-se a uma massa vacilante, prestes a ruir. Os mais vis dos 
criminosos, quando lançados na prisão pelas suas faltas, tornam-se 
freqüentemente recebedores de dádivas e atenções como se 
houvessem alcançado invejável distinção. Dá-se grande publicidade a 
seu caráter e crimes. A imprensa publica as minúcias revoltantes do vício, 
iniciando desta maneira outros na prática da fraude, roubo, assassínio; e 
Satanás exulta no êxito de seus planos infernais. O enfatuamento do vício, 
a criminalidade, o terrível aumento da intemperança e iniqüidade de toda 
sorte e grau, devem despertar todos os que temem a Deus para que 
investiguem o que se pode fazer a fim de sustar a maré do mal.

Os tribunais de justiça estão corrompidos. Governantes são 
movidos pelo desejo do ganho e amor dos prazeres sensuais. A 
intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que 
Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. Os juristas se 
acham pervertidos, subordinados, seduzidos. A embriaguez e a orgia, a 
paixão, a inveja, a desonestidade de toda espécie, estão representadas 
entre os que administram as leis. �A justiça se pôs longe; porque a 
verdade anda tropeçando pelas ruas, e a eqüidade não pode entrar.� 
Isa. ��:��. GC ���-���.

�� O que serve tão bem ao propósito satânico para destruir a Bíblia� 
Por que o espiritismo conseguiu abrigo no cristianismo�

Agora que Satanás não mais pode conservar o mundo sob seu 
domínio, privando-o das Escrituras, recorre a outros meios para realizar 
o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia serve tão bem a seu propósito 
como o destruir a própria Bíblia. Introduzindo a crença de que a lei de 
Deus não mais vigora, leva os homens à transgressão, de um modo tão 
eficaz como se fossem completamente ignorantes acerca de seus 
preceitos. E hoje, como nos séculos passados, está a operar mediante a 
igreja a fim de favorecer os seus desígnios. As organizações religiosas 
da época têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente 
apresentadas nas Escrituras, e, combatendo-as, adotaram 
interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado largamente as 
sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade 
natural e consciência do homem na morte, rejeitaram a única defesa 
contra os enganos do espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem 
levado muitos a descrer da Escritura Sagrada. 
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E, ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto 
mandamento, verifica-se que a observância do sábado do sétimo dia é 
ordenada; e, como único meio de livrar-se de um dever que não estão 
dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de 
Deus não mais está em vigor. Repelem, assim, a lei e o sábado juntamente. 
À medida que se estende a obra da reforma do sábado, esta rejeição da lei 
divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento se tornará 
quase universal. Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à 
incredulidade, ao espiritismo e ao desdém para com a santa lei de Deus; e 
sobre esses dirigentes repousa a terrível responsabilidade pela iniqüidade 
que existe no mundo cristão. GC ���-���.

�� O inimigo envolverá o mundo em quais duas doutrinas� Que laços 
são criados� Que apóstatas serão os primeiros a estenderem as 
mãos na formação de uma tríplice união� O que menosprezarão�

Mediante os dois grandes erros - a imortalidade da alma e a 
santidade do domingo - Satanás há de enredar o povo em suas malhas. 
Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um 
laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão 
os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão 
do espiritismo; estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao 
poder romano; e, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as 
pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. GC ���.

�� De que modo o espiritismo tem mais poder para enganar� 
O que Satanás está decidido em realizar�

Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o 
espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás 
está convertido, conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no 
aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão 
prodígios, os doentes serão curados, e se efetuarão muitas e inegáveis 
maravilhas. E, como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada, e 
demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita 
como manifestação do poder divino.

A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora 
dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo 
ama, e estão prontos para se unirem a ele; e Satanás está resolvido a 
uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa arrastando-os 
todos para as fileiras do espiritismo. 
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Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da 
verdadeira igreja, serão facilmente enganados por este poder 
operador de prodígios; e os protestantes, tendo rejeitado o escudo da 
verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos 
juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e 
verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do 
mundo, e o começo do milênio há tanto esperado. GC ���-���.

�� Em relação aos fiéis, do que o diabo convencerá as pessoas�

E então o grande enganador persuadirá os homens de que os 
que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que 
provocou o descontentamento do Céu atribuirá todas as suas 
inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é 
perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens 
estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical; que este 
pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância 
do domingo seja estritamente imposta; e que os que apresentam os 
requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo 
domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao 
favor divino e à prosperidade temporal. Assim se repetirá com motivos 
igualmente bem definidos a acusação feita na antiguidade contra o 
servo de Deus: �E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És 
tu o perturbador de Israel� Então disse ele: Eu não tenho perturbado a 
Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do 
Senhor, e seguistes a Baalim.� I Reis ��:�� e ��. Ao despertar-se a ira do 
povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores 
de Deus de modo muito semelhante àquele que o apóstata Israel 
seguiu com relação a Elias. GC ���.

��� De que forma o espiritismo auxiliará neste propósito vil�

O poder operador de milagres manifesto pelo espiritismo, 
exercerá sua influência contra os que preferem obedecer a Deus a 
obedecer aos homens. Comunicações por parte dos espíritos 
declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que 
rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser 
obedecidas como a lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade no 
mundo, apoiando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o 
estado de rebaixamento da moral se deve à profanação do domingo. 
Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a 
aceitar-lhes o testemunho. GC ���-���.
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��� Que recurso Satanás utiliza constantemente� Do que serão 
denunciados os fiéis� 

Deus nunca força a vontade ou a consciência; porém o recurso 
constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra 
maneira não pode seduzir, é o constrangimento pela crueldade. Por 
meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si 
mesmo homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades 
eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis 
humanas em desafio à lei de Deus.

Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como 
inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da 
sociedade, causando anarquia e corrupção, e atraindo os juízos de Deus 
sobre a Terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são 
teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de 
deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da 
lei divina, apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às 
autoridades civis, como ordenadas de Deus. Nas assembléias 
legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos 
serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas 
palavras; a pior interpretação será dada aos seus intuitos. GC ���-���.

��� De que maneira será substituída a falta de autoridade divina 
para a observância do domingo� Por qual razão nos Estados Unidos 
os governantes e legisladores aprovarão a lei dominical�

Os dignitários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, 
persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de 
autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção 
política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a 
verdade; e mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, 
a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma 
lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, 
obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No 
conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras 
do profeta: �O dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto 
da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o 
testemunho de Jesus Cristo.� Apoc. ��:��. GC ���.
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Lição 13                                                                                         28/09/2019

O Último Convite Divino
 
Verso Áureo: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha 
grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou 
fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se 
tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo 
de toda ave imunda e odiável. Apocalipse 18:1-2.

�� Que tempo é indicado em Apocalipse ��� Como as igrejas 
caídas estarão�

�Citação de Ap. ��:�-�, ��. Esta passagem indica um tempo em 
que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo 
anjo do capítulo �� do Apocalipse, deve repetir-se com a menção 
adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias 
organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi 
pela primeira vez proclamada, no verão de ����. Descreve-se aqui uma 
terrível condição do mundo religioso. A cada rejeição da verdade o 
espírito do povo se tornará mais entenebrecido, mais obstinado o 
coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade. Em 
desafio às advertências que Deus deu, continuarão a calcar a pés um 
dos preceitos do decálogo, até que sejam levados a perseguir os que o 
têm como sagrado. Cristo é desprezado com o desdém que se lança à 
Sua Palavra e a Seu povo. 

Sendo os ensinos do espiritismo aceitos pelas igrejas, removem-se 
as restrições impostas ao coração carnal, e o professar religião se tornará 
um manto para ocultar a mais vil iniqüidade. A crença nas 
manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e 
doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será 
sentida nas igrejas. GC ���-���.
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Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à Terra, 
a fim de unir sua voz com o terceiro anjo, e dar poder e força à sua 
mensagem. �...� A obra desse anjo vem, no tempo devido, unir-se à 
última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o 
volume de um alto clamor. PE ���.

Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, 
tribulações virão sobre a Terra, e as nações ficarão iradas, embora 
contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo a 
�chuva serôdia�, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá, para dar 
poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de 
pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. 
PE ��-��.

�� O que é declarado a respeito de Babilônia no tempo 
do cumprimento desta profecia� O que deve ocorrer antes que 
venham os juízos sobre Babilônia�

A respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, 
declara-se: �Os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus Se 
lembrou das iniqüidades dela.� Apoc. ��:�. Encheu a medida de sua 
culpa, e a destruição está a ponto de cair sobre ela. Mas Deus ainda tem 
um povo em Babilônia; e, antes de sobrevirem Seus juízos, esses fiéis 
devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus 
pecados e não incorram nas suas pragas. Esta a razão de ser o 
movimento simbolizado pelo anjo descendo do Céu, iluminando a 
Terra com sua glória, e clamando fortemente com grande voz, 
anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem 
ouve-se a chamada: �Sai dela, povo Meu.� Estes anúncios, unindo-se à 
mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada 
aos habitantes da Terra. GC ���.
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Conforme profetizado no capítulo �� do Apocalipse, a mensagem 
do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder por aqueles que 
vão dar a advertência final contra a besta e sua imagem: �Ap. ��:�-��.

Essa é a mensagem dada por Deus para ser apresentada através 
do alto clamor do terceiro anjo. � TI ���.� � � � � � � � �

As mensagens dos três anjos devem ser combinadas, 
dando ao mundo sua tríplice luz. �Man. ��, �����. MM, ����, 
Maranata - O Senhor Vem, ���.

�� Quando é que os pecados de Babilônia se acumulam até ao céu� 
De que maneira será a lei de Deus invalidada, em sentido especial, 
nos Estados Unidos�

Aproxima-se o tempo em que a lei de Deus, em sentido especial, 
será invalidada em nosso país �os Estados Unidos�. Os governantes de 
nossa nação, por meio de atos legislativos, imporão a lei dominical, 
trazendo assim grande perigo para o povo de Deus. Quando nossa 
nação, em seus conselhos legislativos, promulgar leis para coagir a 
consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, impondo 
a observância do domingo e empregando o poder opressivo contra os 
que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os 
efeitos, invalidada em nosso país. �RH, �� de dezembro de �����.� � � � � � �

Quando essa terra, por meio de seus legisladores, renunciar aos 
princípios do protestantismo e der apoio à apostasia papal, falsificando 
a lei de Deus - então é que será revelada a obra final do homem do 
pecado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado 
do papado; por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão 
vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão 
da consciência. Então será o tempo para Deus atuar poderosamente 
em favor da vindicação de Sua verdade.� � � � � � � � �

Diz o profeta: �Ap. ��:�-��. Quando os seus pecados se 
acumulam até ao Céu� Quando a lei de Deus é finalmente invalidada por 
legislação. Então a situação extrema do povo de Deus é Sua 
oportunidade para mostrar quem é o governador do Céu e da Terra. 
�ST, �� de junho de �����. MM, ����, Maranata - O Senhor Vem, ���.
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�� Alguém sofrerá a ira de Deus antes que lhe seja apresentado a 
verdade� Que ponto da verdade será especialmente controvertido�

Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se 
lhe tenha apresentado ao espírito e consciência, e haja sido rejeitada. 
Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades 
especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento 
nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos 
os corações e prova todos os intuitos, não deixará que pessoa alguma 
que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao 
desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo 
cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer 
inteligentemente a sua decisão.

O sábado será a pedra de toque da lealdade; pois é o ponto da 
verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a 
prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os 
que não O servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio em 
conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, 
será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a 
Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma 
prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, 
aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da 
besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, 
recebe o selo de Deus. GC ���.

�� Até então, de que maneira muitas vezes foram considerados 
os pregadores da verdade presente� Como será, uma vez que a 
profecia se cumpra�

Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do 
terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples 
alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria 
predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para 
perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas 
sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país 
jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido: defensor da 
liberdade religiosa. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da 
observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato 
há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem produzirá 
um efeito que antes não seria possível produzir. GC ���-���.
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�� O que ocorrerá ao se aproximar a tempestade da perseguição�

Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem 
professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido 
santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, 
passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e 
participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma 
luz; e, em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. 
Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado 
na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. 
Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os 
observadores do sábado forem levados perante os tribunais para 
responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de 
Satanás para representá-los falsamente e os acusar e, por meio de 
falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. GC ���.

�� Vindo a tempestade da oposição, o que alguns dos fiéis em 
consternação, exclamarão� Estando quase a sucumbir, e ao se 
refugiarem em Deus, do que se lembrarão�  

Neste tempo de perseguição provar-se-á a fé dos servos do 
Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão-somente a Deus 
e Sua Palavra. O Espírito divino, atuando em seu coração, constrangeu-
os a falar. Estimulados por um santo zelo e forte impulso divino, cumprem 
seu dever, sem deter-se para calcular as conseqüências de falar ao povo a 
Palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses 
temporais, tampouco procuraram defender sua reputação ou vida. 
Todavia, quando a tempestade da oposição e vitupério irromper sobre 
eles, alguns, vencidos pela consternação, estarão prontos para exclamar: 
�Se tivéssemos previsto as conseqüências de nossas palavras, teríamos 
guardado silêncio.� Acham-se cercados de dificuldades. Satanás os 
assalta com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito 
além de sua habilidade para levarem a termo. Estão quase a sucumbir. 
Foi-se o entusiasmo que os animava; contudo, não podem voltar. 
Então, sentindo o seu completo desamparo, se refugiam nAquele que é 
poderoso, em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que 
falaram não eram suas, mas dAquele que os mandou dar a advertência. 
Deus lhes pôs a verdade no coração, e não poderiam eximir-se 
de proclamá-la. GC ���-���.
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�� Na realidade, pelo que os servos de Deus tem passado em todos 
os séculos� O que toda nova verdade teve de enfrentar� 
Como devemos agir diante do dever�

As mesmas provações foram experimentadas por homens de 
Deus nos séculos passados. Wycliffe, Huss, Lutero, Tyndale, Baxter, 
Wesley, insistiam em que todas as doutrinas fossem submetidas à 
prova da Bíblia, declarando que renunciariam a tudo que esta 
condenasse. Contra esses homens desencadeou-se a perseguição com 
fúria implacável; não cessaram todavia de declarar a verdade. Cada um 
dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguido pelo 
desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às 
necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade teve 
de enfrentar o ódio e a oposição; os que foram beneficiados por sua luz, 
sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade 
especial quando este se encontra em situação difícil. Quem ousa 
recusar-se a publicá-la� Ele ordena a Seus servos que apresentem o 
último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer 
silenciosos; a não ser com perigo de sua alma. Os embaixadores de 
Cristo nada têm que ver com as conseqüências. Devem cumprir seu 
dever e deixar os resultados com Deus. GC ���-���.

�� O que é dito quanto aos instrumentos de Deus entre os principais 
da nação� O que acontecerá quando for dada a advertência final�

Mas, enquanto Jesus permanece como intercessor do homem 
no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é 
sentida pelos governantes e pelo povo. Essa influência governa, ainda, 
até certo ponto, as leis do país. Não fossem estas, e a condição do 
mundo seria muito pior do que ora é. Conquanto muitos de nossos 
legisladores sejam ativos agentes de Satanás, Deus também tem os 
Seus instrumentos entre os principais homens da nação. 
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O inimigo incita seus servos a que proponham medidas que 
estorvariam grandemente a obra de Deus; mas estadistas que temem o 
Senhor são influenciados por santos anjos para que se oponham a essas 
propostas, com argumentos irretorquíveis. Assim, um pequeno grupo de 
homens sustará poderosa corrente de males. A oposição dos inimigos da 
verdade será restringida a fim de que a mensagem do terceiro anjo possa 
efetuar a sua obra. Quando for dada a advertência final, prenderá a 
atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a 
operar, e algumas delas a aceitarão, e manter-se-ão com o povo de Deus 
durante o tempo de angústia. GC ���-���.

��� O que se prediz com o anjo de Apocalipse ��� A barreira das 
diferentes línguas das nações será um problema�

O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro 
anjo, deve iluminar a Terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto 
uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O 
movimento adventista de ���� a ���� foi uma manifestação gloriosa do 
poder de Deus; a mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos 
missionários do mundo, e nalguns países houve o maior interesse 
religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a Reforma 
do século XVI; mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a 
última advertência do terceiro anjo. GC ���.

Precisamos estudar o derramamento da sétima taça. Os 
poderes do mal não darão por encerrado o conflito sem uma peleja. 
Mas a Providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do 
Armagedom. Quando a Terra for iluminada com a glória do anjo de 
Apocalipse dezoito, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do 
sono, e os exércitos do Deus vivo tomarão o campo. �Man. ���, �����. 
MM, ����, Maranata � O Senhor Vem, ���.

É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os 
acontecimentos do dia de Pentecoste se repitam com maior poder do 
que naquela ocasião. João diz: �Vi descer do céu outro anjo, que tinha 
grande autoridade, e a Terra se iluminou com a sua glória.� Apoc. ��:�. 
Então, como no Pentecoste, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe 
proferida em sua própria língua. EF ���.
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��� Ao que é comparada esta obra� Com a manifestação do poder de 
Deus, que obra se efetuará� A última chamada será levada a que 
classe� De quantas igrejas sairão pessoas que aceitarão a verdade� 
De que modo os servos de Deus sairão proclamando� Oséias �:�; 
Joel �:��; Atos �:��-��; Tiago �:�-�.

Esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste. Assim como a 
�chuva temporã� foi dada, no derramamento do Espírito Santo no 
início do evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, 
a �chuva serôdia� será dada em seu final para o amadurecimento 
da seara. �...�

A grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com 
menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu 
início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva 
temporã no início do evangelho, devem novamente cumprir-se na 
chuva serôdia, no final do mesmo. Eis aí �os tempos do refrigério� que o 
apóstolo Pedro esperava quando disse: �Arrependei-vos, pois, e 
convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham 
assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a 
Jesus Cristo.� Atos �:�� e ��. GC ���-���.

Um poder compulsivo movia os sinceros, enquanto a 
manifestação do poder de Deus trazia temor e repreensão aos parentes 
e amigos incrédulos, de modo que não ousavam embaraçar os que 
sentiam a obra do Espírito de Deus sobre si, e tampouco tinham poder 
para fazê-lo. A última chamada foi levada aos pobres escravos, e os que 
eram piedosos entre eles derramaram seus cânticos de arrebatadora 
alegria ante a perspectiva de sua feliz libertação. Seus senhores não os 
podiam impedir; o medo e o espanto os conservavam em silêncio. �...� 
Deus estava na obra, e cada santo, sem temer as conseqüências, seguia 
as convicções de sua própria consciência e unia-se com os guardadores de 
todos os mandamentos de Deus; e com poder proclamaram 
amplamente a terceira mensagem. PE ���.

Almas que estavam espalhadas por todas as corporações 
religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se 
apressadamente das igrejas condenadas, assim como fora Ló retirado às 
pressas de Sodoma antes de sua destruição. PE ���. 
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Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa 
consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a 
mensagem do Céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da Terra, 
será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão 
curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também 
opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu, à 
vista dos homens. �Apoc. ��:��.� Assim os habitantes da Terra serão 
levados a decidir-se. GC ���-���.

��� Como será apresentada e levada avante a mensagem�

Temos ensinado, temos esperado que um anjo desça do Céu e 
que a Terra seja iluminada com a sua glória. Então contemplaremos 
uma colheita de pessoas semelhante àquela testemunhada no dia de 
Pentecostes. Esse poderoso anjo não vem trazendo uma mensagem 
suave, afável, mas palavras calculadas para instigar o coração de homens 
e mulheres em suas profundezas. �...�

Se aqueles que têm recebido grande luz não possuem fé e 
obediência correspondentes, tornam-se logo fermentados com a 
apostasia predominante; outro espírito os controla. Embora tenham 
sido exaltados ao Céu no aspecto dos privilégios e oportunidades, 
estão em condição pior que os mais zelosos defensores do erro. ...

Outros que não possuem tão grande luz, que nunca se 
identificaram com a verdade, responderão sob a influência do Espírito 
à luz que sobre eles brilha. A verdade que perdeu o seu poder sobre os 
que há muito lhe têm menosprezado os preciosos ensinos, parece bela 
e atraente àqueles que estão prontos para andar na luz. �...�

Quando o Espírito foi derramado do alto, a igreja foi inundada 
de luz, mas Cristo era a Fonte daquela luz. Seu nome estava em cada 
língua; Seu amor enchia cada coração. Assim será quando o anjo que 
desce do Céu, tendo grande poder, iluminar a Terra toda com a sua 
glória. �Carta ��b, �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como 
pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram 
apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. 

111



As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido 
sua influência; todavia, muitos que ficaram impressionados, foram 
impedidos de compreender completamente a verdade, ou de lhe 
prestar obediência. Agora os raios de luz penetram por toda parte, a 
verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os 
liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são 
impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo 
mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande 
número se coloca ao lado do Senhor. GC ���.

��� O que deve ocorrer para que o Espírito Santo seja derramado 
sem medida�

O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a 
Terra toda com Sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo 
esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador 
de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o 
coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um 
derramamento, sem medida, de Seu Espírito; mas isso não acontecerá 
enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores 
de Deus. �RH, �� de julho de �����. SC ���.  

��� Do que devemos nos desfazer� O que devemos fazer para receber 
a chuva serôdia�

Devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados, egoístas, 
lembrando que temos um trabalho da maior magnitude e da mais 
elevada importância. Ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a 
primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, e assim, sendo 
preparados para a vinda do outro anjo celeste que com sua glória 
iluminará o mundo. �Ano: �����. � TI ���. �III TSM ���.

Não necessitamos estar ansiosos quanto à chuva serôdia. Tudo 
o que devemos fazer é manter limpa a vasilha e preparada para receber 
a chuva celestial e orar: �Que caia a chuva serôdia em minha vasilha; que 
a luz do glorioso anjo que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim; 
dá-me uma parte na obra, em fazer soar a proclamação; deixa-me ser 
colaborador com Jesus Cristo�. �Man. ��, �����. EF ���.
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