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Lição 01                                                                                         

Reavivamento e Reforma
Verso Áureo: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o 
Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13.

�� Qual é a maior e mais urgente necessidade� I Timóteo �:��.

A maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é um 
reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Buscá-lo deve ser 
nosso primeiro trabalho. �RH, �� de março de �����. SC ��.

�� Por que o povo de Deus não possui mais espiritualidade� 
Mateus �:�.

A razão por que o povo de Deus não é mentalmente mais 
espiritual, e não tem mais fé, é porque, foi-me mostrado, está limitado 
pelo egoísmo. �...� Não é a abundância de suas reuniões que Deus 
aceita. Não as numerosas orações, mas a prática do bem, o fazer as 
coisas certas no tempo certo. É o ser menos egoísta e mais benevolente. 
Nosso coração precisa expandir-se. � TI ��. �SC ���.

�� Por que a causa de Deus não consegue avançar de uma vez� 
Mateus �:��.

Entre os membros de nossas igrejas deve haver mais trabalho 
de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. O 
caráter cristão só pode ser formado simétrica e completamente quando o 
agente humano considera um privilégio trabalhar desinteressadamente 
na proclamação da verdade e sustentar a causa de Deus com seus meios. 
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Precisamos semear sobre todas as águas, conservando o 
coração no amor de Deus, trabalhando enquanto é dia, e empregando 
os meios que o Senhor nos deu para cumprir o dever que primeiro vier, 
seja ele qual for. O que quer que nossas mãos encontrem para 
fazer, devemos fazê-lo com fidelidade; seja qual for o sacrifício que 
sejamos chamados a fazer devemos fazê-lo alegremente. Ao semearmos 
sobre todas as águas, experimentaremos que �o que semeia 
em abundância, em abundância também ceifará�. � Coríntios �:�. 
� TI ���. �III TSM ���-����.

�� Como age satanás ao ver a Igreja de Deus sendo abençoada� 
Que duas classes de pessoas ele usa� I Tessalonicenses �:�.

Satanás está agora operando com todo o seu poder insinuante 
e enganador, a fim de desviar os homens da obra da mensagem do 
terceiro anjo, a qual deve ser proclamada com grande poder. Quando o 
inimigo vir que o Senhor está abençoando Seu povo, e preparando-os 
para discernirem os seus enganos, ele operará com seu magistral poder 
para introduzir fanatismo por um lado, e por outro frio formalismo, a fim 
de que consiga colher uma messe de almas. Agora é a ocasião para 
vigiarmos incessantemente. Estai atentos ao primeiro passo de avanço 
que Satanás possa dar entre nós. �RH, �� de janeiro de �����.

Há icebergs morais em nossas igrejas. Há numerosos 
formalistas, capazes de fazer uma ostentação imponente, mas não são 
capazes de brilhar como luzes no mundo. �RH, �� de março de �����. 
SC ��.

�� Ao invés de uma religião formal, o que é que Deus pede de 
Seu povo� Joel �:��-��.

Os cristãos devem estar-se preparando para aquilo que logo irá 
cair sobre o mundo como terrível surpresa, e esta preparação deve ser 
feita mediante diligente estudo da Palavra de Deus e pelo levar a vida 
na conformidade com os seus preceitos. As tremendas questões de 
eternidade demandam de nossa parte algo mais que uma religião de 
pensamento, uma religião de palavras e formas, onde a verdade 
é mantida no recinto exterior. Deus pede um reavivamento e 
uma reforma. PR ���.
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� �  C o m o  m u i t o s  a g u a r d a m  e  d e s e j a m  u m a  m u d a n ç a � 
Provérbios ��:��.

Foi-me mostrado o povo de Deus esperando que ocorresse alguma 
mudança � que um compulsivo poder deles se apoderasse. Mas ficarão 
decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir; precisam lançar por si 
mesmos mãos ao trabalho, e clamar fervorosamente a Deus 
por um genuíno conhecimento de si próprios. As cenas que estão 
passando diante de nós, são de magnitude suficiente a fazer-nos 
despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de 
todos os que quiserem escutar. A seara da Terra está quase madura. 
� TI ���. �I TSM ���.

�� Por que a luz de muitos se apagam� Provérbios ��:�.

Por outro lado, há alguns que em vez de aproveitar sabiamente 
as oportunidades presentes, estão indolentemente esperando por 
alguma ocasião especial de refrigério espiritual, pelo qual suas 
habilidades para iluminar outros sejam grandemente aumentadas. Eles 
negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz 
se apague, enquanto esperam um tempo em que, sem nenhum esforço 
de sua parte, sejam feitos os recipientes de bênçãos especiais, pelas 
quais sejam transformados e tornados aptos para o serviço. AA ��.

�� O que é reavivamento� Isaías ��:�-�.

Tem que ocorrer um reavivamento e reforma, sob o ministério 
do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. 
Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação 
das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da 
morte espiritual. �RH, �� de fevereiro de �����. SC ��.
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�� O que significa reforma� Tiago �:��.

Reforma significa reorganização, mudança de idéias e teorias, 

hábitos e práticas. �RH, �� de fevereiro de �����. SC ��.

��� Como, somente, a reforma pode produzir bons frutos� 

Tiago �:�-��.

A reforma não produzirá os bons frutos da justiça a menos que 

esteja ligada a um reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma 

devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra têm 

de se unir. �RH, �� de fevereiro de �����. SC ��.

��� Quando, então, as fogueiras da perseguição de reacenderão� 

Isso tem a ver com os Estados Unidos e o Papado, ou depende 

de nós� Apocalipse �:�-�.

É unicamente por causa do espírito de transigência com o 

pecado, por serem as grandes verdades da Palavra de Deus tão 

indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na 

igreja, que o cristianismo, é aparentemente tão popular no mundo. 

Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de 

opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. 

GC ��.
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Lição 02                                                                                         

Espécie de Pessoas que Deus Usa

Verso Áureo: O homem de bem alcançará o favor do Senhor; mas ao 
homem de perversos desígnios ele condenará. Provérbios ��:�.

�� Quando se trata de empreender uma obra de Reforma, 
que espécie de pessoas Deus usa� Provérbios ��:��.

Na obra de reforma a ocorrer hoje, há necessidade de homens 
que, como Esdras e Neemias não obscureçam ou desculpem o pecado, 
nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Aqueles sobre quem 
repousa o fardo desta obra, não se sentirão em paz quando o erro é 
praticado, nem cobrirão o mal com o manto da falsa caridade. Eles se 
lembrarão que Deus não faz acepção de pessoas, e que a severidade 
para com uns poucos pode representar misericórdia para com muitos. 
Lembrar-se-ão também de que o Espírito de Cristo deve ser revelado 
naquele que repreende o mal. PR ���.

�� A fim de que a Reforma seja completa, como deve estar a 
compreensão e a mente dos reformadores� Provérbios ��:��-��.

Necessitam-se agora homens de compreensão clara. Deus está 
apelando para os que desejam deixar-se guiar pelo Espírito Santo num 
trabalho de completa reforma. Vejo uma crise diante de nós e o Senhor 
roga aos Seus obreiros que se ponham a postos. Cada alma deve agora 
colocar-se numa posição de consagração a Deus, mais sincera e 
profunda do que nos anos passados. TM ���.
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�� Quem devemos imitar para que a obra de restauração 
seja completa� Provérbios ��:��.

Os reformadores cujo protesto nos deu o nome de 
protestantes, sentiram que Deus os havia chamado para levar a luz do 
evangelho ao mundo; e no esforço para fazer isto, estiveram prontos 
para sacrificar suas posses, sua liberdade e a própria vida. Em face de 
perseguição e morte, o evangelho foi proclamado longe e perto. A 
Palavra de Deus foi levada ao povo; e todas as classes, altos e baixos, 
ricos e pobres, cultos e ignorantes, avidamente estudaram-na por si 
mesmos. Estamos nós, nesta batalha final do grande conflito, tão fiéis 
ao nosso encargo como os primeiros reformadores o foram ao seu� 
PR ���.

�� Que espécie de pais e mães precisa-se hoje� E os pregadores como 
devem atuar� Provérbios ��:��-��.

A mensagem de Cristo ao povo, era: �Se não vos arrependerdes, 
todos igualmente perecereis.� Luc. ��:�. E os apóstolos receberam a 
ordem de pregar por toda parte que os homens deviam arrepender-se. 
O Senhor quer que os Seus servos preguem hoje em dia a antiga 
doutrina evangélica de tristeza pelo pecado, arrependimento e 
confissão. Precisamos de sermões à moda antiga, costumes à moda 
antiga, pais e mães à moda antiga, em Israel, que tenham a ternura 
de Cristo.

Deve-se labutar perseverante, fervorosa e sabiamente pelo 
pecador, até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e manifeste 
arrependimento para com Deus e fé para com o Senhor Jesus Cristo. 
Quando o pecador está ciente de sua condição desamparada e sente 
necessidade de um Salvador, ele pode chegar-se com fé e esperança 
ao �Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo�. João �:��. Cristo 
aceitará a pessoa que vem ter com Ele em verdadeiro arrependimento. 
Ele não desprezará o coração quebrantado e contrito.

O grito de combate está soando ao longo da linha. Avance todo 
soldado da cruz, não em auto-suficiência, mas em mansidão e 
humildade de coração. �ST, �� de dezembro de �����. MM, ����, 
Este Dia com Deus, ���.
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�� Como deve ser a consciência do fiel reformador� Provérbios ��:��.

A maior necessidade do mundo é a de homens - homens que se 
não comprem nem se vendam; homens que no íntimo da alma sejam 
verdadeiros e honestos; homens que não temam chamar o pecado 
pelo seu nome exato; homens, cuja consciência seja tão fiel ao dever 
como a bússola o é ao pólo; homens que permaneçam firmes pelo que 
é reto, ainda que caiam os céus. Ed. ��.

�� Que tipo de homens Deus tem ainda hoje� Como estes proclamam 
as verdades� Provérbios ��:��.

Deus, no passado, suscitou homens e Ele ainda tem homens de 
oportunidade, preparados para cumprir as Suas ordens - homens que 
atravessarão as restrições que apenas se assemelham a paredes 
rebocadas com reboco não preparado. Quando Deus põe o Seu Espírito 
sobre os homens, eles trabalham. Proclamarão a Palavra do Senhor; 
erguerão a voz como uma trombeta. A verdade não será diminuída 
nem perderá seu poder em suas mãos. Mostrarão ao povo as suas 
transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. TM ���.

� �  M e s m o  d e  q u e m ,  ce r ta m e n te,  D e u s  p o d e  s e r v i r - S e � 
Provérbios ��:��.

Deus pode servir-Se, e servir-Se-á dos que não tiverem 
instrução esmerada nas escolas dos homens. Duvidar de Seu poder 
para fazer isso, é manifesta incredulidade; é limitar o poder onipotente 
dAquele para quem nada é impossível. Quem dera que houvesse 
menos dessa cautela indesejável, desconfiante� Ela deixa tantas forças 
da igreja sem serem usadas; fecha o caminho, de modo que o Espírito 
Santo não Se possa utilizar de homens; mantém em ociosidade os que 
estão dispostos e ansiosos para trabalhar segundo a maneira de Cristo; 
desencoraja de entrarem na obra a muitos que se tornariam coobreiros 
eficientes de Deus, se se lhes desse uma oportunidade razoável. 
OE ���. �SC ���.
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Haverá uma série de acontecimentos que revelarão que Deus é 
o Senhor da situação. A verdade será proclamada em linguagem clara 
e inequívoca. �...� Em todos os campos, próximos e distantes, haverá 
homens que serão chamados de detrás do arado e das mais comuns 
profissões em geral preferidas, para ligarem-se a homens 
experimentados e ser por eles instruídos. À medida que aprendam a 
trabalhar e se tornem eficientes, proclamarão a verdade com poder. 
Por causa das maravilhosas atuações da providência divina, 
montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas ao mar. 
� TI ��. �III TSM ����.

�� Quem mais devem se empenhar no labor missionário� 
O que elas devem possuir� Atos �:��; Tito �:�-�.

As mulheres, da mesma maneira que os homens, podem 
empenhar-se na obra de colocar a verdade onde possa atuar e 
manifestar-se. Podem ocupar seu lugar na obra, na presente crise, e o 
Senhor há de atuar por seu intermédio. Se estiverem possuídas do 
sentimento do dever, e trabalharem sob a influência do Espírito de 
Deus, possuirão exatamente a serenidade tão necessária no tempo 
atual. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres a luz de Seu 
semblante, e isso lhes dará uma força que excederá à dos homens. Elas 
podem fazer nas famílias uma obra que aos homens não é possível, 
uma obra que alcança a vida interior. É-lhes dado pôr-se em contato 
íntimo com o coração de pessoas de quem os homens não se podem 
aproximar. Sua obra é necessária. Mulheres discretas e humildes 
podem realizar boa obra explicando a verdade ao povo, em suas casas. 
Assim explanada, a Palavra de Deus efetuará sua obra, qual fermento, 
e mediante sua influência serão convertidas famílias inteiras. 
� TI ���. �III TSM ����.
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�� Como deve ser a atuação dos reformadores em nossos dias� 
I Reis ��:��-��.

Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista - homens 
que levarão f ielmente Sua mensagem sem considerar as 
conseqüências; que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso 
signifique sacrifício de tudo que possuem. PR ���.

��� Embora devamos ser fiéis aos princípios, como serão os 
sentimentos do reformador� Filemom �:�-��, ��-��.

Cristo condenou fartamente os abusos, mas teve cuidado de não 
diminuir a obrigação. DTN ���.

Nossos irmãos sentem a mesma comovente necessidade de 
auxílio que temos experimentado. Não os devemos oprimir com 
censuras desnecessárias, mas deixar que o amor de Cristo nos 
constranja a ser muito compassivos e brandos, de modo a chorarmos 
sobre os que erram e os que se desviaram de Deus. O ser humano é de 
infinito valor. Esse valor só pode ser estimado pelo preço pago a fim de 
redimi-lo. O Calvário� O Calvário� O Calvário exprimirá o real valor de um 
ser humano� � TI ���. �I TSM ����.� � � � � � � � � � �

As censuras brandas, as respostas suaves e as palavras agradáveis 
são muito mais apropriadas para reformar e salvar do que a severidade e 
aspereza. Um pouco mais de falta de bondade poderá colocar as 
pessoas além de seu alcance, ao passo que um espírito conciliatório 
seria o meio de as prender a você, sendo-lhe então possível confirmá-
las no bom caminho. Você deve também ser movida por um espírito 
perdoador, e dar o devido valor a todo bom desígnio e ação dos que a 
rodeiam. Profira palavras de elogio a seu marido, seu filho, sua irmã e a 
todos com quem se associa. A contínua censura arruína e entenebrece a 
vida de qualquer um. � TI ��. �I TSM ���-����.
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Lição 03 

Reforma de Dentro para Fora
Verso Áureo: Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós 
um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei 
um coração de carne. Ezequiel ��:��.

�� Quando, somente, uma pessoa se torna apta para uma 
reforma geral� Ezequiel ��:��-��; João �:�-��.

Alguns pretendem que a espécie humana necessita, não de 
redenção mas de desenvolvimento - que ela pode aperfeiçoar-se, elevar-
se e regenerar-se. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino 
com uma oferta a que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam 
estes exaltar a humanidade à norma divina, independentemente da 
expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Mostra 
o que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem 
poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, 
mas para baixo, para o que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. 
�Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos 
ser salvos.� �Em nenhum outro há salvação.� Atos �:��. PP ��.

É-nos impossível, por nós mesmos, escapar ao abismo do 
pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio, e não o 
podemos transformar. �Quem do imundo tirará o puro� Ninguém�� Jó 
��:�. �A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à 
lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser.� Rom. �:�. A educação, a 
cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua 
devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a 
um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o 
coração; são incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder 
que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes 
que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder 
é Cristo. Sua graça, unicamente, é que pode avivar as amortecidas 
faculdades da alma, e atraí-la a Deus, à santidade. CC ��.
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�� Qual é o único meio para que a justiça de Cristo seja imputada� 
João �:��-��; Romanos �:�.

�� Como se manifestará a fé genuína� Qual será nossa disposição 
a fim de retermos a benção da justificação� Tiago �:��; 
Romanos �:��-��.

A fé genuína se manifestará em boas obras, pois boas obras são 
frutos da fé. Ao operar Deus no coração, e entregar o homem sua 
vontade a Deus, e com Ele cooperar, ele manifesta na vida aquilo que 
Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo, e há harmonia entre o 
propósito do coração e a prática da vida. Todo pecado deve ser 
renunciado como a coisa odiosa que crucificou o Senhor da vida e da 
glória, e o crente tem de ter uma experiência progressiva, fazendo 
continuamente as obras de Cristo. É pela contínua entrega da vontade, 
pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. 
�The Bible Student�s Library, abril de �����. I ME ���.

�� Como se molda o verdadeiro caráter� I Timóteo �:�.

O verdadeiro caráter não se molda exteriormente; irradia do 
interior. Se desejamos dirigir outros na vereda da justiça, os princípios 
da eqüidade devem ser entronizados na própria alma. Nossa profissão 
de fé pode proclamar a teoria da religião, mas é a piedade que revela a 
palavra da verdade. A vida coerente, a santa conversação, a inabalável 
integridade, o espírito ativo e beneficente, o piedoso exemplo - eis os 
condutos pelos quais a luz é comunicada ao mundo. DTN ���.

�� Ao invés de crescerem espiritualmente, como muitos estão� 
I Timóteo �:��-��.

Milhões podem professar obedecer à lei e ao evangelho, e 
todavia estarem vivendo em transgressão. Os homens podem 
apresentar de modo claro as exigências da verdade aos outros e, 
todavia, manterem carnal seu próprio coração. O pecado pode ser 
amado e praticado em secreto. 
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A verdade de Deus talvez não lhes seja verdade, porquanto o 
coração não foi santificado por ela. O amor do Salvador talvez não 
exerça nenhum poder constrangedor sobre suas baixas paixões. Pela 
história do passado, sabemos que homens podem ocupar sagrados 
cargos, e ainda lidar enganosamente com a verdade de Deus. Não 
podem erguer a Deus mãos santas �sem ira nem contenda�. Isto é 
porque Deus não tem domínio sobre a mente deles. A verdade nunca 
se lhes imprimiu no coração. �Com o coração se crê para a justiça.� 
Romanos ��:��. � TI ���. �II TSM ���-����.

�� De que maneira pode operar-se uma mudança completa em 
nossa vida� Lucas ��:��.

O desejo de bondade e santidade é, em si mesmo louvável; de 
nada, porém, valerão essas virtudes, se ficarem somente no desejo. 
Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. 
Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora 
ser cristãos.� � � � � � � � �

Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se 
em vossa vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o vosso 
querer, aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e 
potestades. Tereis força do alto para estar firmes e, assim, pela 
constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver a nova vida, 
a vida da fé. CC ��-��.

�� Por que muitos não desenvolvem uma reforma de dentro 
para fora� I Samuel ��:��.

Julgam alguns que têm de submeter-se a uma prova e 
demonstrar primeiro ao Senhor que estão reformados, antes de poder 
pedir Sua bênção. Mas podem invocar a bênção de Deus agora mesmo. 
Necessitam de Sua graça, do Espírito de Cristo, que lhes ajude as 
fraquezas; do contrário, não poderão resistir ao mal. Jesus estima que a 
Ele nos cheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados, 
dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, 
leviandade e pecaminosidade, e rojar-nos arrependidos aos Seus pés. É 
Seu prazer estreitar-nos em Seus braços de amor, atar nossas feridas, 
purificar-nos de toda a impureza.� � � � � �
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Aqui é onde milhares erram: não crêem que Jesus lhes perdoe 
pessoalmente, individualmente. Não pegam a Deus em Sua palavra. É 
privilégio de todos os que cumprem as condições, saber por si mesmos 
que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. Abandonai a 
suspeita de que as promessas de Deus não se referem a vós. CC ��.

�� Quando o pecador pode estar certo de que passou da morte 
para vida� Números �:�-��.

Não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que se 
opere a reforma. Restituindo o penhor, devolvendo aquilo que roubara, 
confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo, pode o 
pecador estar certo de que passou da morte para a vida. CC ��.

�� Quais serão os sentimentos do cristão com relação ao dever 
e ao sacrifício� I João �:�-�.

Quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos 
a Cristo e nos tornamos participantes de Sua graça perdoadora, surge o 
amor em nosso coração. Todo peso se torna leve; pois é suave o jugo 
que Cristo impõe. O dever torna-se deleite, o sacrifício prazer. O caminho 
que dantes parecia envolto em trevas, torna-se iluminado pelos raios 
do Sol da Justiça. CC ��.

��� Qual é a prova de que satanás perdeu o poder sobre alguém� 
Mesmo que sigamos de reforma em reforma, como veremos 
a nós mesmos� Salmos ��:��; II Pedro �:�-�. 

� Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente 
discernirmos a pureza de Seu caráter, tanto mais claramente 
discerniremos a extraordinária malignidade do pecado, e tanto menos 
teremos a tendência de nos exaltar. PJ ���.



18

Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de 
faltas parecereis aos vossos olhos; porque vossa visão será mais clara e 
vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com Sua 
natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam 
seu poder; que a influência vivificante do Espírito de Deus está 
a despertar-vos.� � � � � � � � � �

Não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração 
daquele que não reconhece sua pecaminosidade. A alma 
transformada pela graça de Cristo admirará o Seu caráter divino; se, 
porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é isto uma 
prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência 
de Cristo. CC ��-��.

��� Por que Jesus nunca pecou - porque Ele é divino-humano, 
ou porque escolheu não pecar� Lucas ��:��-��; Hebreus �:��. 

Cristo foi tentado em todos os pontos como nós; mas Sua 
vontade foi sempre conservada ao lado da vontade de Deus. Em Sua 
humanidade, Ele tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão no Éden. 
Poderia haver cedido à tentação como ele o fez. E Adão, crendo em Deus 
e sendo praticante de Sua palavra, poderia haver resistido à tentação 
como Cristo resistiu. Houvesse Cristo querido, e haveria ordenado às 
pedras que se transformassem em pão. Poderia haver-Se atirado do 
pináculo do templo. Poderia haver cedido à tentação de Satanás de 
cair a seus pés e adorá-lo, ao usurpador do mundo. Mas em cada ponto 
Ele enfrentou o tentador com um �Está escrito�. Sua vontade estava em 
perfeita obediência à vontade de Deus, e a vontade de Deus foi 
revelada em toda a Sua vida. Fazia parte de Seu ser. �Man. ��, �����. 
MM, ����, Nossa Alta Vocação, ���.

Os que afirmam que era impossível Cristo pecar, não creem 
que Ele realmente tenha tomado sobre Si a natureza humana. 
�Man. ���, �����. � CB ���. 
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Sua natureza finita era pura e sem mancha, mas a natureza divina 
... não foi humanizada; tampouco a humanidade foi divinizada pela 
mistura ou união das duas naturezas; cada uma delas reteve seu caráter 
e propriedades essenciais. �...�

A combinação da natureza divina com a humana O fez capaz de 
ceder às tentações de Satanás. �...� Supor que Ele não poderia ceder à 
tentação é coloca-Lo onde Ele não poder ficar, como um exemplo perfeito 
para o homem. A força e o poder desta parte da humilhação de Cristo, 
a qual é a mais significativa, não serviria de instrução e ajuda aos 
seres humanos. �Man. ��, �����. Manuscript Releases, Vol. ��, ���.

��� Qual foi a prova mais rigorosa pela qual Cristo foi submetido� 
Se quisesse, Ele teria poder para transformar as pedras em pães� 
Podemos chamar algo de �tentação� se não houver a possibilidade 
de ceder� Mateus �:�-�.

Se Cristo tivesse sido enganado pelas tentações de Satanás e 
houvesse exercido Seu poder miraculoso para livrar-Se de alguma 
dificuldade, Ele teria rompido o contrato feito com Seu Pai de ser alguém 
provado em lugar da raça. �...��� � � �

Foi tão difícil para Ele manter o nível da humanidade como é difícil 
para o homem elevar-se acima do nível baixo da sua natureza depravada, 
e ser co-participante da natureza divina.� � � � � � � � � �

Cristo foi submetido à mais rigorosa prova, que requereu a força 
de todas as Suas faculdades para à inclinação de, quando em dificuldade, 
usar o Seu poder para livrar-Se do perigo e triunfar sobre o poder do 
príncipe das trevas. Satanás mostrou seu conhecimento dos pontos 
fracos do coração humano, colocando seu máximo poder para obter 
vantagem sobre a debilidade da humanidade que Cristo assumira para 
poder vencer Suas tentações no lugar do homem. �...�� � � � � �

Porque o Filho de Deus vinculou-se à fraqueza da humanidade 
para que fosse tentado em todos os aspectos que o homem é tentado, 
Satanás tripudiou sobre Ele e O insultou. RH, � de abril de ����. 
�Trechos em No Deserto da Tentação, ���-����.
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As tentações às quais Cristo foi submetido eram uma terrível 
realidade. Como livre agente moral, Ele foi posto à prova, com liberdade 
para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade 
de Deus. �...�� � � � � �

A menos que haja a possibilidade de ceder, a tentação não é 
tentação. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a 
cometer uma má ação; e, sabendo que pode praticá-la, resiste, pela fé, 
com firme apego ao poder divino. Foi esta a provação pela qual Cristo 
passou. �Youth�s Instructor, �� de outubro de �����. III ME ���-���.

Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela 
tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão; não 
poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se 
tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve 
Cristo, então Ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso 
Salvador Se revestiu da humanidade com todas as contingências da 
mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à 
tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que Ele não 
tenha sofrido. DTN ���.

��� Que exemplo Ele nos deu para ser um Salvador completo� 
Afim de concretizar Seu objetivo, Jesus tomou qual natureza 
humana - a de Adão antes da queda, no Éden; ou a de Adão 
depois da queda, expulso do Éden� Como se destaca o anticristo� 
I Pedro �:��; I João �:�-�.

A Divindade não Se tornou humana, e o humano não foi 
deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma 
deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois 
então Ele não poderia ser um sacrifício perfeito. �Man. ��, �����. 
III ME ���.�

Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado 
na natureza humana de Cristo. �ST, � de junho de �����. I ME ���.

Quando Cristo inclinou a cabeça e morreu, trouxe consigo ao 
chão as colunas do reino de Satanás. Venceu Satanás na mesma 
natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obtivera vitória. O inimigo foi 
vencido por Cristo em Sua natureza humana. �Youth�s Instructor, 
�� de abril de �����. � CB ����.
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��� Nosso Modelo se identifica conosco até que ponto� Como agia 
Sua natureza perante o mal� Havia nEle propensão ou tendência 
para o pecado� I João �:�; Hebreus �:��.

Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, 
mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza 
recuava do mal. � TI ���.

Não devemos nos tornar comuns ou terrenos em nossos 
pensamentos, e em nossas idéias pervertidas não devemos pensar que a 
possibilidade de Cristo ceder às tentações de Satanás degradou Sua 
humanidade fazendo com que Ele viesse a possuir as mesmas 
propensões pecaminosas e corruptas que o homem possui . 
�Man. ��, �����. Manuscript Releases, Vol. ��, ���.

Não é correto dizer, como fazem muitos escritores, que Cristo era 
como todas as crianças. Ele não era como todas as crianças. �...� 
Sua inclinação para a justiça era uma contínua satisfação para seus pais. 
�...�� � � � � � � �

Ninguém, ao olhar para o semblante infantil radiante de 
animação, podia dizer que Cristo era exatamente como as outras 
crianças. Ele era Deus em carne humana. �Youth�s Instructor, 
� de setembro de �����. � CB ����-����.

Seja cuidadoso, extremamente cuidadoso, ao tratar da natureza 
humana de Cristo. Não O apresente diante das pessoas como um homem 
com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão 
foi criado como um ser puro, sem pecado nem mancha alguma de 
pecado sobre ele; era a imagem de Deus. Poderia cair, e caiu deveras ao 
transgredir. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com 
propensões inerentes para a desobediência. �...� Ele poderia ter pecado; 
poderia ter caído, mas nem por um momento houve nEle uma propensão 
má. Ele foi assaltado por tentações no deserto como Adão foi assaltado 
por tentações no Éden. �...�

Nunca, de maneira alguma, deixe a mais leve impressão sobre 
as mentes humanas de que havia uma mancha ou inclinação 
para a corrupção sobre Cristo, ou que, de alguma maneira, Ele 
cedeu à corrupção. �Carta �, �����. � CB ����-����.�
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Lição 04

O Cristão Visto do Lado de Fora

Verso Áureo: Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas 
riquezas; e o favor é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios ��:�.

�� Qual é uma prova de alguém estar justificado ou não� 
Romanos �:��-��.

Os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de 
andar nos caminhos do Senhor. É uma prova de não estar o homem 
justificado pela fé, não corresponderem suas obras a sua profissão. Diz 
Tiago: �Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras 
a fé foi aperfeiçoada.� Tia. �:��.

A fé que não produz boas obras não justifica a alma. 
�Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente 
pela fé.� Tia. �:��. �Pois, que diz a Escritura� Creu Abraão a Deus, e isso 
lhe foi imputado como justiça.� Rom. �:�. �The Bible Student�s Library, 
abril de �����. I ME ���.

�� Do que depende mais nossa influência � daquilo que dizemos ou 
do que somos� Provérbios ��:�-��.

Nossa influência sobre outros não depende tanto do que dizemos, 
mas do que somos. DTN ���. �SC ���.

�� Qual é o mais poderoso argumento em favor da verdade� 
II Coríntios �:�-�.
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 Não é somente pregando a verdade, ou distribuindo literatura, 
que seremos testemunhas de Deus. Lembremo-nos de que uma vida 
semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser 
apresentado em favor do cristianismo, e que o cristão que não é fiel à 
sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. Nem 
todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens 
acreditarão, não no que o ministro prega, mas no que a igreja pratica em 
sua vida. Freqüentemente a influência do sermão pregado do púlpito é 
anulada pelo sermão vivido pelos que professam ser partidários 
da verdade. � TI ��. �III TSM ���-����.

�� Como se manifesta a verdadeira religião� Provérbios ��:��.

A religião da Bíblia não deve ser confinada dentro da capa de um 
livro, ou entre as paredes de uma igreja, nem ser manifestada 
acidentalmente, para nosso proveito, sendo então posta de novo à 
margem. Cumpre santificar a vida diária, manifestar-se em toda 
transação de negócio, e em todas a relações sociais. DTN ���.

�� Embora a mudança se dê primeiro no interior, haverá diferença 
da vida que se levava antes� Efésios �:��-��.

Conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, 
seus efeitos são manifestos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de 
Deus, a vida dará testemunho desse fato. Se bem que nada possamos 
fazer para mudar o coração ou pôr-nos em harmonia com Deus; se bem 
que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em 
nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está 
habitando em nós. Ver-se-á mudança no caráter, nos hábitos e 
atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que 
são. O caráter se revela, não por boas ou más ações ocasionais, mas pela 
tendência das palavras e atos costumeiros. CC ��.

�� Pode alguém apresentar-se correto por fora e não estar 
justificado� Por que muitos agem assim� Lucas ��:�-��.
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 É  verdade que pode haver  um modo de proceder 
exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo. O amor da 
influência e o desejo da estima alheia poderão determinar uma 
vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar 
a aparência do mal.  Um coração egoísta poderá praticar 
ações generosas. CC ��.

�Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas� pois que devorais as 
casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações; por isso 
sofrereis mais rigoroso juízo.� Mat. ��:��. Os fariseus tinham grande 
influência sobre o povo, e disso se aproveitavam para servir os próprios 
interesses. Conquistavam a confiança de piedosas viúvas, e então lhes 
apresentavam, como seu dever, consagrar sua propriedade a fins 
religiosos. Havendo conseguido domínio sobre seus bens, os astutos 
calculistas empregavam-nos para seu próprio benefício. Para encobrir 
sua desonestidade, faziam longas orações em público, e grande 
ostentação de piedade. Essa hipocrisia Cristo declarou que lhes traria 
maior condenação. A mesma repreensão recai hoje sobre muitos que 
fazem grande profissão de piedade. Sua vida é manchada de avareza e 
egoísmo, e todavia lançam sobre tudo isso um manto de aparente 
pureza, e assim por algum tempo enganam os semelhantes. Mas não 
podem enganar a Deus. Ele lê todo desígnio do coração, e julgará todo 
homem segundo as suas ações. DTN ���.

�� Que exemplo nos dá Jesus quando temos de enfrentar Satanás 
e seus agentes� João ��:��-��.

A indignação de Cristo era contra a hipocrisia, os crassos 
pecados pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma, 
enganando o povo e desonrando a Deus. No enganador raciocínio dos 
sacerdotes e principais, distinguia Ele a operação de forças satânicas. 
Viva e penetrante fora Sua acusação do pecado; mas não proferiu 
palavras de vingança. Tinha uma santa indignação contra o príncipe 
das trevas; mas não manifestava nenhuma irritação. Assim o cristão 
que vive em harmonia com Deus, possuindo os suaves atributos do 
amor e da misericórdia, experimentará uma justa indignação contra o 
pecado; mas não se tomará de paixão para injuriar os que injuriam. 
Mesmo enfrentando os que se acham movidos pelas forças de baixo para 
manter a falsidade, em Cristo conservará ele ainda a calma e o domínio 
de si mesmo. DTN ���-���.
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�� Que bem fará um cristão em favor do seu próximo� 
Provérbios ��:�.

O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, 
ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor 
desinteressado pelo seu irmão. Mas nunca poderemos possuir esse 
espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor 
de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota 
espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando 
o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente 
do íntimo - quando a luz do Céu encher o coração e for revelada 
no semblante.

Não é possível que o coração em que Cristo habita seja 
destituído de amor. Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, 
amaremos a todos por quem Cristo morreu. Não podemos entrar em 
contato com a divindade, sem primeiro nos aproximarmos da 
humanidade; porque nAquele que Se assenta no trono do Universo a 
divindade e a humanidade estão combinadas. Unidos com Cristo, 
estamos unidos aos nossos semelhantes pelos áureos elos da cadeia do 
amor. Então a piedade e compaixão de Cristo serão manifestas em 
nossa vida. Não ficaremos esperando os pedidos dos necessitados e 
infortunados. Não será necessário ouvir clamores para sentir as aflições 
dos outros. Atender o indigente e o sofredor será tão natural para nós 
como o foi para Cristo fazer o bem. PJ ���-���.

�� O que é que Deus olha quando boas ações são praticadas� 
Provérbios ��:�.

É o motivo que dá sentido às nossas ações, assinalando-as com 
ignomínia ou elevado valor moral. Não são as grandes coisas que todos 
os olhos vêem e toda língua louva, que Deus considera mais preciosas. 
Os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequeninas 
dádivas que não fazem vista, e podem parecer destituídas de valor aos 
olhos humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. 
Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus que os mais 
custosos dons. DTN ���.
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��� Que trabalho deve ser feito com os candidatos ao batismo� 
O que não deve ser introduzido na nova vida� Filipenses �:�-�.

Os candidatos ao batismo não têm sido tão cuidadosamente 
examinados em relação ao seu discipulado, quanto o deviam ser. 
Importa saber se meramente adotaram o nome de �Adventistas do 
Sétimo Dia� ou se realmente se colocaram ao lado do Senhor, 
renunciando ao mundo e estando dispostos a não tocar nada imundo. 
Antes do batismo devem ser feitas a eles perguntas relativas às suas 
experiências, porém, não de modo frio e reservado, e sim com 
mansidão e bondade, encaminhando-se os recém-convertidos para o 
Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. As exigências do 
evangelho devem ser estudadas a fundo com os batizandos. 

Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o 
vestuário � assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte 
dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa� Acariciam o 
orgulho de coração� A idolatria praticada em matéria de vestuário é 
enfermidade moral; não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria 
dos casos a submissão às reivindicações do evangelho requer uma 
mudança decisiva em matéria de vestuário.

Cumpre não haver nenhum desleixo. Por amor de Cristo, cujas 
testemunhas somos, devemos apresentar exteriormente o melhor dos 
aspectos. Nas cerimônias do tabernáculo, Deus especificou cada 
detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. 
Com isso nos ensinou que tem Suas preferências também quanto à 
roupa dos que O servem. Prescrições minuciosas foram por Ele dadas 
em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo as 
roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes 
compete representar a Cristo em tudo. O nosso exterior deve 
caracterizar-se em todos os seus aspectos pelo asseio, modéstia e 
pureza. O que, porém, a Palavra de Deus não aprova são as mudanças 
no vestuário pelo mero amor da moda � a fim de nos exibirmos como 
o mundo. Os cristãos não devem enfeitar o corpo com roupas 
caríssimas e adornos dispendiosos. � TI ��-��. �II TSM ����.
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��� Apesar de o crente fiel prestar a Deus ações de graças, 
aparentemente, sem mancha, como Nosso Mediador ainda tem que 
interceder, para que sejam aceitas por Deus� Jó �:��.

� Ao vos aproximardes da cruz do Calvário, vereis um amor sem 
paralelo. Ao, pela fé, aprenderdes o significado do sacrifício, ver-vos-eis 
como pecador, condenado por uma lei quebrantada. Isto é 
arrependimento. �...�

Não mais tem que ser feita a diária e anual expiação simbólica, 
mas o sacrifício expiatório por meio de um mediador é necessário, por 
causa do constante cometimento de pecado. Jesus está oficiando na 
presença de Deus, oferecendo Seu sangue derramado, como de um 
cordeiro morto. Jesus apresenta a oblação oferecida por toda ofensa e 
toda fraqueza do pecador.

Cristo, nosso Mediador, e o Espírito Santo estão constantemente 
intercedendo em favor do homem, mas o Espírito não pleiteia por nós 
como faz Cristo, que apresenta Seu sangue, derramado desde a 
fundação do mundo; o Espírito opera em nosso coração, extraindo dele 
orações e penitência, louvor e ações de graças. A gratidão que dimana 
de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito as cordas da alma em 
santas memórias, despertando a música do coração.

Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, 
sobem dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial, mas 
passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão 
maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais 
podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, 
e a menos que o Intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e 
purifique tudo por Sua justiça, não será aceitável a Deus. �Todo o 
incenso dos tabernáculos terrestres têm de umedecer-se com as 
purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o 
incensário de Seus próprios méritos, nos quais não há mancha de 
corrupção terrestre. Nesse incensário reúne Ele as orações, o louvor e as 
confissões de Seu povo, juntando-lhes Sua própria justiça imaculada. 
Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso 
ascende perante Deus completa e inteiramente aceitável. Voltam então 
graciosas respostas. �Man. ��, �����. I ME ���-���.
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��� Apesar de Cristo ser nosso Modelo, conseguiremos nos igualar 

a Ele� O que acontecerá conosco, muitas vezes, ao nos esforçarmos 

por imitar a Cristo� Faltas e erros significam prática de 

pecados abertos� E, mesmo que acharmos que não temos mais 

capacidade, onde residirá nossa confiança� Salmos ��:��-��; 

��:��; II Coríntios ��:�-��.

Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos 

é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos 

imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. 

�RH, � de fevereiro de �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

Precisamos desviar os olhos do que é desagradável, para Jesus. 

Cumpre-nos amá-Lo mais, obter mais de Sua atraente beleza e graça 

de caráter, e deixar de olhar aos erros e falhas dos outros. 

Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são perfeitos. 

Cometemos repetidamente erros. ... Ninguém, senão Jesus, é perfeito. 

�Man. ��, �����. MM, ����, Para Conhecê-Lo, ���.

Devemos crescer diariamente em amabilidade espiritual. 

Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o Modelo 

divino. Muitas vezes havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus, 

por motivo de nossas faltas e erros; mas não nos devemos desanimar; 

cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente, e de novo 

tentar, com mais constância, crescer na semelhança de nosso Senhor. 

À medida que desconfiarmos de nossa capacidade, confiaremos na 

capacidade de nosso Redentor, e renderemos louvor a Deus, que é a 

salvação de nossa face, e nosso Deus. �ST, �� de dezembro de �����. 

I ME ���.
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Lição 05

Reforma na Santificação do Sábado

Verso Áureo: E santificai os meus sábados; e eles servirão de sinal 
entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. 
Ezequiel ��:��.

�� Que homem, no passado, lutou muito para restaurar o 
santo dia de SÁBADO� Como ele promoveu aquela reforma� 
Neemias ��:��-��.

�� Como se portarão os reformadores do sábado em nossos dias� 
Isaías ��:��-��.

Cumpre guardar palavras e pensamentos. Os que discutem 
assuntos de negócios e fazem planos no sábado, são considerados por 
Deus como se se empenhassem em reais transações de negócios. Para 
santificar o sábado, não devemos sequer permitir que nossa mente se 
detenha em coisas de caráter secular.

O domingo é geralmente tornado um dia de festa e de busca de 
prazer; mas o Senhor quer que Seu povo dê ao mundo exemplo mais 
elevado e santo. No sábado deve haver uma solene consagração da 
família a Deus. O mandamento inclui todos quantos se encontram 
dentro de nossas portas; todos os moradores da casa devem pôr de 
parte suas ocupações seculares, e empregar as horas sagradas em 
devoção. Unam-se todos para honrar a Deus em um culto deleitoso 
em Seu santo dia. �Historical Sketches of Foreign Missions of SDA�. 
II TSM ���.

�� Quando deve ficar pronta toda preparação para o santo sábado� 
O que é que deve ser feito na sexta-feira� O que não deve ser feito no 
sábado� Êxodo ��:�-��.
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 Na sexta-feira, deverá ficar terminada a preparação para o 
sábado. Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar 
cozido o que houver para cozer e escovar os sapatos. É possível deixar 
tudo preparado, caso se tome isso como regra. O sábado não deve ser 
empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em 
divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do 
pôr-do-sol, coloquemos de parte todo trabalho material, e façamos 
desaparecer os jornais seculares. Os pais devem explicar aos filhos esse 
procedimento e induzi-los a ajudarem na preparação, a fim de observar 
o sábado segundo o mandamento.

Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. 
É bom lembrar que cada minuto é tempo sagrado. Sempre que 
possível, os patrões deverão conceder aos empregados as horas 
que decorrem entre o meio-dia da sexta-feira e o começo do sábado. 
Dessa forma, terão tempo para a preparação, a fim de poderem saudar 
o dia do Senhor com sossego de espírito. Assim procedendo 
não sofrerão nenhum prejuízo, nem mesmo quanto às coisas materiais. 
� TI ���-���. �III TSM ���.

�� O que faremos se alguma pequenina coisa deixou de ser feita na 
preparação para o sábado� Quando começa a preparação para 
o sábado� Lucas ��:��-��; ��:�; Marcos ��:�.

Muitos adiam negligentemente até ao começo do sábado 
pequeninas coisas que deviam ter sido feitas no dia de preparação. Isto 
não se deve fazer. Todo trabalho negligenciado até ao começo do sábado 
deve ficar por fazer até que ele haja passado. �Historical Sketches of 
Foreign Missions of SDA�. II TSM ���-���.

Em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras 
vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. É aí que deve 
começar a preparação para o sábado. Durante toda a semana, compete 
aos pais lembrar que seu lar precisa ser uma escola em que os filhos 
sejam preparados para o Céu. Sejam justas as suas palavras. Nenhuma 
palavra que os filhos não possam ouvir deverá proceder de seus lábios. 
Seja o espírito mantido livre de toda irritação. Durante a semana, os 
pais devem proceder como estando na presença de Deus, que lhes deu 
os filhos para serem educados para Ele. � TI ���. �III TSM ��-���.
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�� Em que ponto, especialmente, necessita-se de uma reforma� 
Quando deve toda família se reunir � antes do sol entrar ou depois� 
E se o pai ou a mãe nem sabe onde os filhos estão� Mateus ��:��; 
Neemias ��:��.

Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico devem 
desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Deus colocou o 
sábado ao final dos seis dias de trabalho, para que o homem nele se 
detenha e considere o que lucrou, durante a semana finda, 
em preparativos para aquele reino de pureza onde nenhum 
transgressor será admitido. Devemos, a cada sábado, fazer um balanço 
para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. 
� TI ���. �III TSM ���.

�� Por que é muito importante levantar mais cedo no sábado� 
Provérbios ��:��.

Não devemos perder as preciosas horas do sábado, acordando 
tarde. No sábado, a família deve se levantar cedo. Despertando tarde, é 
fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a Escola 
Sabatina. Disso resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a 
que a família tenha sentimentos impróprios para esse dia. 
Sendo profanado, o sábado torna-se um fardo, e sua aproximação 
será um motivo de desagrado em vez de regozijo, para a família. 
� TI ���. �III TSM ���.

�� Que aspectos temos que considerar com relação a alimentação e o 
preparo da comida para o sábado� Êxodo ��:��-��.

No sábado, não devemos aumentar a quantidade de alimento ou 
preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição 
do sábado deve ser mais simples, e devemos comer menos, a fim de ter o 
espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. A 
alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades 
podem ser ouvidas sem ser apreciadas, por estar a mente obscurecida 
por um regime alimentar impróprio. Por comer demais aos sábados, 
muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus.
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Embora devamos evitar cozinhar aos sábados, não é necessário 
ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento 
preparado no dia anterior. As refeições, embora simples, devem ser 
apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial, que a 
família não costuma comer todos os dias. � TI ���. �III TSM ��-���.

�� É pecado cuidar dos doentes e sofredores no dia de sábado� 
O que deve ser evitado� Lucas �:�-��.

A misericórdia divina deu direção para que os doentes e 
sofredores fossem cuidados; o trabalho exigido para lhes prover 
conforto, é um trabalho de necessidade, e não violação do sábado. Mas 
todo serviço desnecessário deve ser evitado. �Historical Sketches of 
Foreign Missions of SDA�. II TSM ���.

Muitas vezes, médicos e enfermeiros são chamados durante o 
sábado para atender ao enfermo, e algumas vezes lhes é impossível 
dispor de tempo para repouso e assistência aos cultos devocionais. As 
necessidades da humanidade sofredora não devem jamais ser 
negligenciadas. Por Seu exemplo, o Salvador nos mostrou que é correto 
aliviar os sofrimentos no sábado. O trabalho desnecessário, porém, tal 
como tratamentos usuais e operações, que possam ser adiados, devem 
sê-lo. Faça-se com que os pacientes compreendam que os médicos e 
auxiliares precisam de um dia de repouso. � TI ���. �CSS ����.

�� Como pode ser aproveitado o restante do dia do sábado� O que 
acontece caso o tempo não seja aproveitado� Provérbios ��:��.

A Escola Sabatina e o Culto Divino ocupam apenas uma parte do 
sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais 
precioso e sagrado que o sábado proporciona. Os pais deverão passar 
boa parte desse tempo com os filhos. Em muitas famílias, os filhos 
menores são deixados à vontade, a fim de se entreterem como melhor 
puderem. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam 
inquietas e começam a brincar ou ocupar-se de coisas inadequadas. 
Desse modo, o sábado perde para elas sua importância sagrada.
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Quando faz bom tempo, os pais devem sair com os filhos a 
passeio pelos campos e matas. Em meio às belas coisas da natureza, 
expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. Descrevam-lhes a 
grande obra da criação de Deus. Contem-lhes que a Terra, quando Ele a 
fez, era bela e sem pecado. Cada flor, arbusto e árvore correspondiam ao 
propósito divino. Tudo sobre que o homem pousava o olhar, o 
deleitava, sugerindo-lhe pensamentos do amor divino. Todos os sons 
eram harmônicos, e em consonância com a voz de Deus. Mostrem-lhes 
que foi o pecado que manchou essa obra perfeita; que os espinhos, 
cardos, aflição, dor e morte são o resultado da desobediência a Deus. 
Expliquem-lhes, também, que, apesar da maldição do pecado, a Terra 
ainda revela a bondade divina. As campinas verdejantes, as árvores 
altaneiras, o alegre Sol, as nuvens, o orvalho, o silêncio da noite, a 
magnificência do céu estrelado e a beleza da Lua dão testemunho do 
Criador. Não cai do Céu uma só gota de chuva, nenhum raio de luz 
incide sobre este mundo ingrato, sem testificar da longanimidade e do 
amor de Deus. 

Falemos aos nossos filhos que �Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna�. João �:��. Vamos repetir para 
eles a doce história de Belém, mostrando-lhes como Jesus foi filho 
obediente aos pais, como foi jovem fiel e diligente, ajudando a prover o 
sustento da família. Desse modo, podemos lhes dar a entender 
também que o Salvador conhece as provações, dificuldades e 
tentações, esperanças e alegrias da mocidade, estando por isso 
em condição de lhes dar simpatia e apoio. De quando em quando, 
devemos ler para eles as interessantes histórias da Bíblia. Perguntar-
lhes acerca do que aprenderam na Escola Sabatina, e estudar com eles a 

lição do sábado seguinte. � TI ���-���. �III TSM ��-���.
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��� O que deve ser feito ao pôr-do-sol do sábado� Os pais devem 
tornar o sábado o quê para os filhos� Que efeito têm a verdade 
profundamente gravada� Salmos ��:�.

Ao pôr-do-sol, é hora de elevar a voz em oração e cânticos de 
louvor a Deus, celebrando o término do sábado e pedindo a assistência 
do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades. 

Os pais poderão fazer do sábado o que em realidade deve ser, 
isto é, o dia mais alegre da semana, induzindo assim os filhos a 
considerá-lo um dia deleitoso, o dia por excelência, santo ao Senhor e 
digno de honra. 

Exorto os caros irmãos e irmãs: Lembrem-se �do dia do sábado, 
para o santificar�. Êxodo ��:�. Quem deseja ver os filhos observarem o 
sábado conforme o mandamento, deve ensinar-lhes isso, tanto por 
preceito como pelo exemplo. A verdade, profundamente impressa no 
coração, jamais será totalmente apagada. Poderá ser obscurecida, mas 
nunca destruída. As impressões feitas na tenra infância, se 
manifestarão também nos anos futuros. As circunstâncias podem 
separar os filhos dos pais, e afastá-los do convívio da família, mas por 
toda a vida as instruções recebidas na infância e adolescência vão ser uma 
bênção para eles. � TI ���. �III TSM ��-���.

��� Afim de recebermos as bênçãos sabáticas, que outros pontos 
devem ser considerados� Provérbios ��:��.

Se desejamos a bênção prometida aos obedientes, devemos 
observar mais estritamente o sábado. Temo que muitas vezes 
empreendamos viagens que bem poderiam ser evitadas nesse dia. 
Segundo a luz que o Senhor nos tem concedido em relação com a 
observância do sábado, devemos ser mais escrupulosos quanto a viagens 
nesse dia, por terra ou mar. A esse respeito devemos dar às crianças e 
jovens bom exemplo. Para ir à igreja, que requer a nossa cooperação ou 
à qual devemos transmitir a mensagem que Deus lhe destina, pode ser 
necessário viajar no sábado; mas sempre que possível devemos, no dia 
anterior, comprar a passagem e fazer todos os arranjos necessários. 
Quando viajarmos, devemos esforçar-nos o máximo para evitar que o dia 
da chegada ao destino coincida com o Sábado.
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Se formos obrigados a viajar no sábado, devemos evitar a 

companhia dos que procuram atrair-nos a atenção para coisas seculares. 

Devemos ter a mente concentrada em Deus e com Ele entreter 

comunhão. Sempre que se nos ofereça a oportunidade, falemos com 

outros acerca da verdade. Cumpre-nos em todo tempo estar dispostos 

a aliviar sofrimentos e ajudar os que sofrem necessidades. Nesses casos 

Deus requer de nós que façamos uso legítimo do conhecimento e 

sabedoria que nos deu. Não devemos, entretanto, falar acerca de 

negócios nem iniciar qualquer conversação mundana. Em todo tempo e 

em qualquer lugar Deus quer que Lhe testemunhemos nossa 

fidelidade, honrando Seu sábado. � TI ���-���. �III TSM ���.

��� Que fazer quando a ocupação de uma pessoa o impede 

de santificar o Sábado�

Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em 

íntima relação com os que não honram a Deus. ... Brevemente virá uma 

crise quanto à observância do domingo. �...� 

Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do 

sábado na sua plenitude. �...� E devemos ter o cuidado de não nos 

colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos 

guardarmos o sábado.

Se, pela providência divina, pudermos conseguir um lugar 

distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos 

turbulentos estão diante de nós. �Man. ��, �����. VC ��.
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Lição 06

Reforma nos Negócios da Vida
Verso Áureo: O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que 
aborrece o suborno viverá. Provérbios ��:��.

�� Que lição temos de Daniel quando se fala sobre reforma nos 
negócios� É possível existir homens de negócios honestos� 
Provérbios ��:�.

O caso de Daniel tem uma lição para nós. Revela o fato de que o 
homem de negócios não é necessariamente homem astuto, esperto. 
Pode ser instruído por Deus a cada passo. Daniel, ao mesmo tempo em 
que era primeiro-ministro do reino de Babilônia, era profeta de Deus e 
recebia a luz da inspiração divina. Estadistas mundanos e ambiciosos 
são representados na Palavra de Deus como a relva que cresce, e como 
a flor da erva que fenece. Contudo o Senhor deseja ter a Seu serviço 
homens inteligentes, qualificados para os vários ramos da obra. Há 
necessidade de homens de negócios que entreteçam em todas as 
transações os grandes princípios da verdade. E seus talentos devem ser 
aperfeiçoados pelo mais completo estudo e prática. Se os homens em 
qualquer ramo de trabalho precisam aproveitar as oportunidades para 
se tornarem sábios e eficientes, tanto mais aqueles que empregam sua 
perícia em edificar o reino de Deus no mundo. PJ ���-���.

��  Por que D aniel  é  t ido como modelo neste assunto� 
Provérbios ��:�-�.

De Daniel sabemos que em todas as suas transações 
comerciais, quando submetidas ao exame mais severo, não se podia 
encontrar uma falta ou erro. Era um modelo de como devem ser todos 
os homens de negócios. Sua história mostra o que pode ser 
conseguido por alguém que consagra ao serviço de Deus toda a 
energia do cérebro, ossos e músculos, do coração e da vida. PJ ���.

A inteligência e a pureza lhes devem assinalar todo o trabalho e 
todas as transações comerciais. �RH, �� de junho de �����. CSM ���.
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� �  Q u a i s  s ã o  a s  e x i g ê n c i a s  d o  o i t a v o  m a n d a m e n t o � 
Provérbios ��:��.

�Não furtarás.� Êxo. ��:��. Tanto pecados públicos como 
particulares são incluídos nesta proibição. O oitavo mandamento 
condena o furto de homens e tráfico de escravos, e proíbe a guerra de 
conquista. Condena o furto e o roubo. PP ���.

�� De quantas formas se pode praticar o furto e o roubo� 
O que é requerido quanto ao pagamento de débitos e salários� 
Provérbios ��:��; Tiago �:�.

Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da 
vida. Veda o engano no comércio, e requer o pagamento de débitos e 
salários justos. Declara que toda a tentativa de obter-se vantagem pela 
ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem, é registrada como fraude 
nos livros do Céu. PP ���.

�� Que classe de �honestos� tem surgido sempre� Tiago �:��.

Há os que são honestos quando isso nada lhes custa, mas 
quando a astúcia dá melhores dividendos, esquecem-se da honestidade. 
A honestidade e a astúcia não atuam juntas na mesma mente. A seu 
tempo, ou a astúcia será expelida dominando então supremas a 
verdade e a honestidade, ou, se a astúcia for nutrida, jazerá esquecida a 
honestidade. Jamais ambas se acham em harmonia; nada têm em 
comum. Uma é o profeta de Baal, a outra o verdadeiro profeta de Deus. 
� TI ��. �II TSM ���.

�� Até que ponto chega a desonestidade praticada contra o próximo� 
Provérbios ��:��.

Assim como nós lidamos com os nossos semelhantes em 
pequenas desonestidades, ou em fraude mais ousada, também 
lidaremos com Deus. Os homens que persistem na senda da 
desonestidade, manterão seus princípios até enganarem à sua própria 
alma e perderem o Céu e a vida eterna. Sacrificarão a honra e a religião 
em troca de pequena vantagem mundana. 
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Mesmo em nossas fileiras, há homens assim, e eles terão de 
experimentar o que é nascer de novo, ou não poderão ver o reino de 
Deus. A honestidade deve caracterizar cada ato de nossa vida. Os anjos 
celestiais examinam a obra que nos é posta nas mãos; e onde houve 
afastamento dos princípios da verdade, nos registros se escreve 
�em falta�. Dan. �:��. �RH, �� de setembro de �����. CSM ���.

�� Qual deve ser a norma do cristão nos negócios� O que é preferível, 
a fim de não perdermos a ligação com Deus� Marcos ��:��-��; 
I Timóteo �:�.

Os costumes do mundo não são norma para o cristão. Ele não 
deve imitar suas práticas sutis, suas astúcias, suas extorsões. Todo ato 
injusto para com o próximo é uma violação da regra áurea. Cada erro 
praticado em relação aos filhos de Deus, é feito ao próprio Cristo na 
pessoa de Seus santos. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, 
fraqueza ou infortúnio de outrem, é registrada como fraude no livro-
razão do Céu. Aquele que sinceramente teme a Deus, preferiria antes 
labutar dia e noite e comer o pão da pobreza, a condescender com a 
paixão do ganho que oprima a viúva e o órfão, ou prive o estrangeiro do 
seu direito.

O mais leve afastamento da retidão quebra as barreiras, e 
prepara o coração para injustiça maior. É precisamente quando um 
homem chega ao ponto de tirar vantagem para si da desvantagem de 
outrem, que sua alma se tornará insensível à influência do Espírito de 
Deus. O ganho obtido a tal preço é uma terrível perda. PR ���-���.

�� O que deve-se achar escrito nos livros de contabilidade, 
nas escrituras, nos recibos e letras de câmbio� Provérbios ��:�.

O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de 
sua vida,  a  maneira  por  que o Senhor Se conduzira  em 
empreendimentos desse gênero. Em toda transação deve ele patentear 
que Deus é seu mestre. �Santidade ao Senhor� deve-se achar escrito nos 
diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. Os que 
professam ser seguidores de Cristo, e são injustos nos tratos, 
estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, 
justo e misericordioso. DTN ���.
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�� Como se manifesta toda pessoa arrependida e crente� 
Provérbios ��:��.

Toda pessoa convertida, como Zaqueu, marca a entrada de 
Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhe 
assinalaram a vida. Como o chefe dos publicanos, dará provas de sua 
sinceridade fazendo restituição. O Senhor diz: �Restituindo esse ímpio 
o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, e não 
praticando iniqüidade, ... de todos os seus pecados com que pecou não 
se fará memória contra ele: ... certamente viverá.� Ezeq. ��:�� e ��.

Se prejudicamos outros por qualquer injusta transação, se nos 
aproveitamos de alguém num negócio, ou defraudamos qualquer 
pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa 
injustiça e fazer restituição tanto quanto esteja ao nosso alcance. 
Cumpre-nos restituir, não somente o que tiramos, mas tudo quanto se 
teria acumulado, se posto em justo e sábio emprego durante o tempo 
que se achou em nosso poder. DTN ���.

��� Qual é a vantagem para a obra de Deus, quando os membros 
se empenham em especulações� Provérbios ��:��.

Muitos têm, conscienciosamente, emprestado seu dinheiro a 
nossas instituições, a fim de que este seja usado para fazer uma boa 
obra para o Mestre. Mas Satanás põe em operação projetos que 
despertarão na mente de nossos irmãos o grande desejo de tentar a 
sorte, como na loteria. Muitos se entusiasmam com a grande 
propaganda de lucros financeiros, se tão-somente fizerem investimentos 
de seu dinheiro em terras; retiram então seus meios de nossas instituições, 
e os sepultam na terra, onde a causa do Senhor nenhum benefício 
pode obter.

Então, se alguém tem bom êxito, tão entusiasmado fica com o 
fato de haver ganho algumas centenas de dólares, que decide 
continuar ganhando dinheiro enquanto puder. Continua a investir em 
propriedades ou em minas. 
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A armadilha de Satanás logra êxito; em vez de mais fundos 
fluírem para o tesouro, há uma retirada de meios de nossas instituições, 
para que os donos possam tentar a sorte em negócios de mineração ou 
negociando com terras. O espírito de avareza é incentivado, e o homem 
que é, por natureza, mesquinho, chora cada dólar que se pede para 
usar no avanço da causa de Deus na Terra. �Special Testimonies, Série B, 
nº ��, pág. ��. CSM ���.

��� Que advertência foi dada no passado pelo Espírito de Profecia� 
Q ua l  é  a  d e s c u l p a ,  a  f i m  d e  c o n t i n ua r e m  i nv e s t i n d o � 
Provérbios ��:��-��.

Nós nos aproximamos do fim do tempo. Necessitamos não 
somente ensinar a verdade presente do púlpito, mas vivê-la fora dele. 
Examine detidamente o fundamento de sua esperança de salvação. 
Você não pode, enquanto se acha na posição de um arauto da verdade, 
de um vigia nos muros de Sião, ter os seus interesses entrelaçados com 
negócios de mineração ou de imóveis, e fazer ao mesmo tempo 
eficazmente a sagrada obra confiada a suas mãos. Onde se acham em 
jogo almas humanas, onde se encontram envolvidas coisas eternas, o 
interesse não pode, sem perigo, dividir-se. Esse é especialmente o seu 
caso. Embora empenhado nesse negócio, você não vem cultivando 
sincera piedade. Tem tido febril desejo de obter bens. A muitos tem 
falado acerca das vantagens financeiras a serem alcançadas nos 
investimentos de terras em _____.

Repetidas vezes você tem-se ocupado em focalizar as 
vantagens desses empreendimentos; e isso quando era pastor 
ordenado de Cristo, compromissado a dar sua alma, corpo e espírito à 
obra de salvação de pessoas. Ao mesmo tempo, estava recebendo 
dinheiro do tesouro para sustentar-se e a sua família. Sua palestra 
visava a desviar a atenção e o dinheiro de nosso povo de nossas 
instituições e do trabalho de promover o reino do Redentor na Terra. A 
tendência era criar neles o desejo de empregar seus recursos onde você 
lhes assegurou que duplicariam dentro de pouquíssimo tempo, e 
enganá-los com a perspectiva de, assim fazendo, poderem ajudar a 
causa muito mais. � TI ���. �CSM ���-����.
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Lição 07

Herança, Testamentos e Doações
Verso Áureo: Alonga de mim a falsidade e a mentira; não me dês 
nem a pobreza nem a riqueza: dá-me só o pão que me é necessário. 
Provérbios ��:�.

�� Em que outro setor o cristão deve ser reformador� Por que temos 
que dar nova feição ao fazer testamentos�

Devem lembrar-se sempre de que o atual sistema egoísta de dispor 
dos bens não é conforme o plano de Deus, mas simplesmente invenção 
humana. Os cristãos devem ser reformadores e romper com esse sistema, 
dando uma feição inteiramente nova à maneira de fazer testamentos. 
Tenham sempre presente que é da propriedade de Deus que vão 
dispor. A vontade divina deve ser lei neste particular. Suponham que 
alguém lhes houvesse instituído executor de seu testamento, acaso 
não fariam diligência em inteirar-se da vontade do testador, a fim de 
que a menor quantia tivesse sua aplicação justa� Seu Amigo celestial 
lhes confiou propriedades, manifestando-lhes Sua vontade quanto ao 
modo por que devem ser usadas. Se essa Sua vontade for acatada com 
coração altruísta, aquilo que pertence a Deus não será mal aplicado. A 
causa do Senhor tem sido vergonhosamente negligenciada, ao passo 
que Ele deu aos homens recursos suficientes com que fazer face a todas 
as emergências, se apenas fossem dotados de coração grato 
e obediente. � TI ���. �I TSM ���-����.

�� O que é necessário, a fim de que os bens do cristão não vá para 
o inimigo de Deus� Provérbios ��:��.
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Há pessoas de idade entre nós que estão se aproximando do 
término de seu tempo de graça, mas por falta de homens inteligentes 
que saibam assegurar as propriedades dessas pessoas para a obra de 
Deus, elas passam para as mãos dos que servem a Satanás. Esses 
recursos lhes foram apenas emprestados por Deus para Lhe serem 
devolvidos, mas em nove casos dentre dez esses irmãos, ao cessarem 
seu período de atividade, dispõem da propriedade de Deus de um 
modo que não O glorifica, pois nem um centavo da mesma jamais irá 
para a tesouraria do Senhor. � TI ���. �I TSM ����.

�� Por que muitas herdades não são postas no tesouro do Senhor� 
Provérbios ��:�.

Nalguns casos esses irmãos aparentemente bons tiveram 
conselheiros não consagrados, que os aconselharam segundo seu 
ponto de vista e não de acordo com o pensamento de Deus. Muitas 
vezes os bens são legados a filhos ou netos apenas para seu próprio 
prejuízo. Eles não têm amor por Deus ou pela verdade, e por isso todos 
esses bens que pertencem a Deus, passam para as fileiras de Satanás para 
serem controlados por ele. Satanás é muito mais vigilante, perspicaz e 
hábil para conseguir recursos para si do que são os nossos irmãos para 
assegurar a propriedade de Deus para Sua obra. Muitos testamentos 
foram feitos de modo tão vago que não tiveram validade perante a lei, e 
deste modo grandes somas para a causa foram perdidas. Nossos irmãos 
devem reconhecer que sobre eles, como fiéis servos na causa de Deus, 
pesa a responsabilidade de agir prudentemente nesses casos, a fim de 
assegurar para o Senhor o que Lhe pertence. � TI ���. �I TSM ����.

�� Qual a razão por que muitos não são despertados sobre como 
dispor dos bens� Provérbios ��:�.
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 Muitos se revelam a este respeito de uma delicadeza descabida. 
Procedem como se estivessem trilhando veredas proibidas quando falam, 
a pessoas de idade avançada ou inválidos a propósito de seus bens, 
a fim de saber como pretendem dispor deles. Entretanto é este um 
dever tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de almas. 
Aqui está um homem que de Deus possui dinheiro e propriedades, 
e está a ponto de transferir sua mordomia. Deve colocar os meios, 
que de Deus recebeu emprestados para serem usados em Sua obra, 
nas mãos de ímpios, simplesmente por serem estes seus parentes� 
Não devem antes homens cristãos tomar o devido interesse e 
experimentar ansiedade, tanto pelo bem-estar futuro dessa pessoa 
como pelos interesses da causa de Deus, a fim de que disponha 
retamente dos bens de seu Senhor -  os talentos que lhe 
foram confiados para sábio uso� Quererão seus irmãos que o assistem, 
vê-lo deixar esta vida, ao mesmo tempo privando de meios a 
tesouraria de Deus� � TI ���. �I TSM ���-����.

�� Quando, somente, muitos estão dispostos a dispor daquilo 
que possuem� Eclesiastes �:��.

Deus deseja que Seus seguidores disponham pessoalmente de 
seus bens, enquanto isso lhes seja possível. Dirá alguém: �Temos 
por ventura de renunciar a tudo que consideramos nossa 
propriedade�� Pode isto não nos ser exigido ainda, mas devemos estar 
prontos a fazê-lo por amor de Cristo. Devemos reconhecer que nossas 
propriedades são totalmente Suas, e usá-las liberalmente quando o 
progresso da obra o exigir. Muitos fecham os ouvidos aos pedidos de 
dinheiro para enviar missionários ao estrangeiro, e para a difusão da 
verdade por meio de impressos que devem ser espalhados por todo o 
mundo como folhas de outono. Essas pessoas justificam sua avareza, 
alegando que tomaram disposições que deverão revelar sua caridade por 
ocasião da morte. � TI ���. �I TSM ����.

�� Para quem vai a maior parte da herança destes professos cristãos� 
Eclesiastes �:��.
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Por isso conduzem uma vida de avareza, roubam a Deus nos 
dízimos e ofertas, e pelo seu testamento Lhe restituem apenas 
pequena parte do que lhes confiou, enquanto a parte maior reverte 
para os parentes, que não tomam nenhum interesse pela verdade. 
Constitui esta uma das piores formas de roubo. Roubam a Deus daquilo 
que Lhe devem, e isto não só durante a vida mas também na morte. 
� TI ���. �I TSM ����.

�� Como o Pai celestial considera aqueles que deixam quase para 
última hora as doações� Lucas ��:��-��.

É completa loucura deixar até quase à hora da morte a preparação 
para a vida futura. É também um erro grave protelar a resposta aos apelos 
de liberalidade para a obra de Deus, até o tempo de transferir a outros a 
mordomia. Aqueles a quem confiarem os talentos que de Deus 
receberam podem não administrá-los assim como vocês o têm feito. 
Como poderão pessoas abastadas arriscar-se a tanto� Os que esperam 
até à hora da morte para dispor sobre seus bens, parece que o fazem 
mais por causa da morte do que por amor a Deus. Assim procedendo, 
muitos estão agindo em oposição direta ao plano que Deus 
estabeleceu em Sua Palavra. � TI ���. �I TSM ���-����.

�� Como proceder, então� Eclesiastes �:�-�.

Se quiserem fazer bem, devem aproveitar os preciosos 
momentos do presente, e empenhar todos os esforços, como que 
temendo perder a oportunidade favorável para o fazer.

Os que negligenciam deveres de que estão perfeitamente 
inteirados, deixando de corresponder às reivindicações que Deus lhes 
faz nesta vida, e procurando acalmar a consciência com o propósito de 
por ocasião de sua morte estabelecer um legado, não receberão da 
parte do Mestre palavras de aprovação nem recompensa. Eles não 
praticaram abnegação, mas retiveram egoistamente seus recursos 
enquanto puderam, renunciando-os só quando a morte os levou. 
� TI ���. �I TSM ����.
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�� O que fazem contra Jesus aqueles que deixam legados 
mesquinhos� Provérbios ��:�.

O Senhor deseja que a morte de Seus servos seja sentida como 
uma perda por causa da boa influência que exerceram e das muitas 
ofertas voluntárias que entregaram para abastecer o tesouro de Deus. 
Legados deixados ao morrer são uma miserável compensação da 
beneficência que se deveria praticar em vida. Os servos de Deus devem 
fazer seus legados todos os dias por meio de boas obras e ofertas 
liberais ao Senhor. Não devem contentar-se com dar a Deus uma 
porção desproporcionadamente pequena, em comparação ao que 
gastam consigo mesmos. Ao fazer seus legados cada dia, lembrarão 
dos objetivos e amigos que maior lugar ocupam em suas afeições. Seu 
melhor amigo é Cristo. Ele não lhes negou a própria vida, e por amor 
deles Se fez pobre para que por Ele enriquecessem. Merece, portanto, 
todo o nosso coração, nossos bens, tudo quanto temos e somos. Mas 
muitos supostos cristãos protelam em vida as reivindicações de Jesus e 
O insultam na morte, dando-Lhe uma parte mesquinha de seus bens. 
� TI ���. �I TSM ���-����.

� � �  P o d e r ã o  t a i s  p e s s o a s  d e s c a n s a r  t r a n q ü i l a m e n t e � 
Provérbios ��:��.

Lembrem-se todos que estiverem nessa classe de que essa 
maneira de roubar a Deus não é um ato impulsivo, mas um plano 
premeditado que eles prefaciam dizendo: �Estando em pleno uso de 
suas faculdades mentais.� Depois de haverem defraudado a obra de 
Deus durante a vida, perpetuam essa fraude após a morte e com pleno 
apoio de todas as faculdades mentais. Tal testamento muitos 
consideram um suave travesseiro em que reclinar a cabeça na hora da 
morte. Representa uma espécie de preparação para a morte, e é 
arranjado de modo que seus bens não os perturbem ao exalarem o 
último alento. Poderão essas pessoas descansar tranqüilamente a 
respeito das contas que lhes hão de ser pedidas de sua mordomia� 
� TI ���. �I TSM ����.
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Lição 08

Herança, Testamentos e Doações 
Parte II

Verso Áureo: A esperança adiada entristece o coração; mas o desejo 
cumprido é árvore de vida. Provérbios ��:��.

�� Ao invés de beneficiar, como se portam alguns, a fim de ajuntar 
tesouros na Terra� Mateus �:��.

Aqueles que me foram apresentados como estando ansiosos 
pela coroa terrestre, são os que recorrerão a todos os meios para 
adquirir propriedades. Tornam-se doidos neste sentido. Todos os seus 
pensamentos e energias se dirigem para a aquisição de riquezas 
terrestres. Pisam os direitos de outrem, oprimem os pobres e os 
trabalhadores em seu salário. Se podem ter vantagem sobre os que são 
mais pobres e menos sagazes, e assim agir de maneira a aumentar suas 
riquezas, não hesitarão um momento em oprimi-los, e mesmo vê-los 
levados a mendicância. � TI ���. �I TSM ����.

�� Qual tem sido o procedimento de algumas pessoas de idade 
mais avançada� Provérbios ��:��.

Os homens cuja cabeça embranquecida pela idade, e de rosto 
enrugado pelos cuidados, e que no entanto avidamente agarravam os 
tesouros de dentro da coroa, eram homens idosos que poucos anos 
tinham diante de si. Contudo eram inflexíveis na defesa de seus 
tesouros terrestres. Quanto mais se aproximavam do túmulo, tanto 
mais ansiosos ficavam em apegar-se a eles. Os próprios parentes não 
eram beneficiados. Consentiam que os membros da própria família 
trabalhassem além de suas forças para economizar um pouco de 
dinheiro. Não o empregavam para o bem de outros, nem para o próprio 
bem. Bastava-lhes saber que o possuíam. 
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Ao ser-lhes apresentado o dever de diminuir as necessidades 
dos pobres e de sustentar a causa de Deus, ficavam desgostosos. 
Alegremente aceitariam o dom da vida eterna, mas não queriam que 
lhes custasse coisa alguma. As condições são muito penosas. 
Mas Abraão, para tal fim não recusou o seu único filho. Em obediência 
a Deus, sacrificaria esse filho da promessa, mais facilmente do 
que muitos sacrificariam algumas de suas posses terrestres. 
� TI ���. �I TSM ���-����.

�� De que forma procedem alguns filhos que professam religião� 
Provérbios ��:��.

Foi-me mostrado que alguns filhos que professam crer na 
verdade influenciam, indiretamente, o pai a guardar seus bens para eles 
em vez de os empregar na causa de Deus enquanto vive. Os que assim 
têm influenciado o pai a transferir para eles a sua mordomia mal sabem 
o que estão fazendo. Estão amontoando sobre si mesmos dupla 
responsabilidade, a de influenciar a mente do pai de tal modo que ele 
não cumpra o propósito de Deus na distribuição dos recursos que por 
Ele lhe foram confiados para serem usados para Sua glória, 
e a responsabilidade adicional de se tornarem mordomos dos 
recursos que deveriam ter sido dados pelo pai aos banqueiros, 
para que o Mestre pudesse receber com juros o que Lhe pertencia. 
� TI ���. �CSM ���-����.

�� Que sério erro cometem alguns pais cristãos� Provérbios ��:��.

Muitos pais cometem um grande erro ao passarem sua 
propriedade de suas mãos para as dos filhos, ainda que eles mesmos 
sejam responsáveis pelo uso ou abuso dos talentos que Deus lhes 
emprestou. Nem os pais nem os filhos se tornam mais felizes por essa 
transferência de propriedade. E se os pais viverem uns poucos anos 
mais, arrepender-se-ão geralmente dessa ação que praticaram. O amor 
filial, em seus filhos, não é aumentado por essa atitude. Não sentem os 
filhos maior gratidão e obrigação para com os pais por sua liberalidade. 
Parece haver uma maldição na raiz dessa questão, cuja colheita é apenas 
o egoísmo da parte dos filhos, e a infelicidade e terrível sentimento de 
estrita dependência da parte dos pais. � TI ���. �CSM ����.
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�� Qual a melhor maneira do pai ajudar os filhos� Por que é 
melhor assim� Provérbios ��:�.

Se os pais, enquanto vivem, ajudassem os filhos a ajudar a si 
mesmos, seria melhor do que deixar-lhes uma grande quantia ao 
morrerem. Os filhos a quem se deixa confiar principalmente nos 
próprios esforços tornam-se melhores homens e mulheres, e estão 
melhor habilitados para a vida prática do que os que dependem dos 
bens do pai. Os filhos que dependem dos próprios recursos geralmente 
prezam sua capacidade, aproveitam seus privilégios e cultivam e 
dirigem suas faculdades no sentido de alcançar um propósito na vida. 
Freqüentemente desenvolvem hábitos de operosidade, economia e valor 
moral, que são o fundamento do êxito na vida cristã. Os filhos por quem 
os pais mais fazem freqüentemente são os que menos obrigação 
sentem para com eles. � TI ���. �CSM ����.

�� Que outro erro, também muito sério, cometem alguns maridos� 
De que forma, outros tentam comprar a paz com a mulher 
descrente� Provérbios ��:�.

Os i r mãos  obser vadores  do sábado que passam a 
responsabilidade de sua mordomia para as mãos das esposas, 
enquanto eles mesmos estão em condições de assumi-la, são 
insensatos, e ao transferi-la desagradam a Deus. A mordomia do 
marido não pode ser transferida para a esposa. No entanto acontece às 
vezes tal coisa, com grande prejuízo para ambos. Às vezes o marido 
crente tem transferido sua propriedade para a companheira descrente, 
esperando assim satisfazê-la, desarmar-lhe a oposição, e finalmente 
induzi-la a crer na verdade. Mas isso não é nada mais do que uma 
tentativa de comprar a paz, ou subornar a esposa para crer na verdade. Os 
meios que Deus emprestou para levar avante Sua causa transfere o 
marido para alguém que nenhuma simpatia tem para com a verdade; 
que contas tal mordomo prestará quando o grande Mestre exigir o que 
é Seu com os juros� � TI ���. �CSM ����.

�� Por que é perigoso o marido transferir sua propriedade para a 
esposa crente ou descrente� Efésios �:��; Gênesis �:��.



 O marido que transfere sua propriedade para a esposa, abre 
para ela uma larga porta de tentação, quer seja ela crente ou descrente. 
Se é crente, e de natureza mesquinha, inclinada ao egoísmo e a 
adquirir, a luta será muito maior para ela ao ter de manejar a mordomia 
do marido e a sua própria. Para poder ser salva, deve vencer todos 
esses maus traços que lhe são peculiares e imitar o caráter do seu 
divino Senhor, buscando a oportunidade de fazer bem aos outros e 
amando os outros como Cristo nos amou. Deve cultivar o precioso 
dom do amor que nosso Salvador possuía em tão grande escala. Sua 
vida era caracterizada por nobre e desinteressada benevolência. Toda 
ela não teve a mancha de um único ato egoísta. 

Sejam quais forem os motivos do marido, pôs ele uma terrível 
pedra de tropeço no caminho da esposa, a lhe embaraçar a obra 
de vencer. � TI ���. �CSM ����.

�� E se a transferência da direção dos negócios for deixada a filhos 
crentes ou descrentes� Provérbios ��:��; Gênesis ��:��.

Pais crentes têm, freqüentemente, transferido sua propriedade 
para filhos descrentes, tirando assim toda a possibilidade de darem a 
Deus o que Lhe pertence. Ao assim fazerem, eximem-se da 
responsabilidade que Deus sobre eles colocou e põem nas fileiras do 
inimigo meios que Deus lhes confiou para Lhe serem devolvidos e 
empregados em Sua causa quando deles o requerer. Não é plano de 
Deus que os pais que estão em condições de dirigir seus próprios 
negócios entreguem o controle de sua propriedade, mesmo a filhos 
que sejam da mesma fé. Raramente possuem eles a dedicação à causa 
de Deus que deveriam ter, e não têm passado pela escola da 
adversidade e da aflição, de modo a terem a mais elevada consideração 
pelo tesouro eterno e menos estima aos tesouros terrenos. Os meios 
colocados nas mãos de tais pessoas se tornam o maior dos males. É 
para eles uma tentação dedicar sua afeição ao que é terreno, confiar na 
propriedade, e achar que eles pouco mais necessitam além disso. Ao 
ficarem de posse dos meios que não adquiriram com seus próprios 
esforços, dificilmente os usam sabiamente. � TI ���. �CSM ���-����.
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�� Se não houver arrependimento, qual será o fim daqueles 
que desviam os bens para não cooperar no avanço da causa� 
Atos �:�-��.

E se a transferência for feita para os filhos, podem seguir-se os 
mesmos maus resultados. Deus lê seus motivos. Se ele for egoísta e 
tiver feito a transferência para encobrir sua cobiça e se justificar de fazer 
qualquer coisa para o avanço da causa, seguir-se-á certamente a 
maldição do Céu. Deus lê os propósitos e intenções do coração, e prova 
os motivos dos filhos dos homens. Pode ser que Seu assinalado e visível 
desagrado não se manifeste como no caso de Ananias e Safira, 
contudo, no fim, o castigo não será de modo algum mais leve do que o 
que lhes foi infligido. Procurando enganar os homens, estavam 
mentindo a Deus. �A alma que pecar, essa morrerá.� Ezequiel ��:�. �...�

Vi que há muitos que envolveram seus talentos num lenço e os 
enterraram. Eles parecem pensar que cada centavo investido na causa de 
Deus está perdido, sem chance de recuperação. Para os que assim 
pensam, assim realmente acontece. Eles não receberão qualquer 
recompensa. Contribuem com relutância apenas porque se sentem 
obrigados a fazer algo. �Deus ama ao que dá com alegria.� � Coríntios 
�:�. Os que se gabam de poderem transferir sua responsabilidade 
sobre a esposa ou os filhos, estão sendo enganados pelo inimigo. 
A transferência de propriedade não lhes diminuirá a responsabilidade. 
Eles são responsáveis pelos meios que os Céus puseram sob os seus 
cuidados, e de modo algum se podem eximir de sua responsabilidade, 
enquanto delas não se desobrigarem por haverem devolvido a Deus o 
que Ele lhes confiou. � TI ���-���. �CSM ���-����.

��� Por que é importante e sábio fazer o testamento, mesmo 
gozando aparente saúde� Eclesiastes �:�-��.
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Sucede muitas vezes que um ativo homem de negócios é 
arrebatado pela morte sem prévio aviso, e acharem-se seus negócios 
em condição embaraçosa. No empenho de pô-los em ordem, uma 
grande parte dos bens dessa pessoa, senão tudo, é consumida em 
honorários aos advogados, ficando a família e a causa de Cristo 
defraudadas daquilo que lhes seria devido. Os que são fiéis mordomos 
dos recursos do Senhor saberão exatamente como andam seus negócios 
e, como homens sensatos, estarão preparados para qualquer 
emergência.  Se por ventura seu tempo de graça terminar 
inesperadamente, não acarretarão tão grandes perplexidades aos que 
forem incumbidos de acertar seu espólio.

Muitos não estão informados acerca da questão de fazer o 
testamento quando se acham ainda aparentemente com saúde. Essa 
precaução deve, entretanto, ser tomada por nossos irmãos. Devem 
saber qual sua situação financeira, e não permitir que seus negócios se 
embaracem. Devem arranjar sua propriedade de tal maneira que a 
possam deixar a qualquer tempo. � TI ���. �I TSM ���-����.

��� Que orientação deve ser seguida ao fazer-se um testamento� 
Romanos ��:�.

Os testamentos devem ser feitos de acordo com as prescrições 
legais. Depois de feitos, eles podem ser conservados durante anos e 
não causarão prejuízo se continuarem contribuindo para a obra 
conforme suas necessidades. A morte, meus irmãos, não se antecipará 
um dia sequer por terem feito seu testamento. Ao dispor de seus bens 
por testamento a favor de seus parentes não se esqueçam da obra de 
Deus. Vocês são Seus instrumentos, incumbidos de zelar por Sua 
propriedade; e Suas reivindicações devem merecer sua principal 
consideração. A esposa e os filhos, naturalmente, não devem ficar ao 
abandono; provisões devem ser feitas para eles caso necessitem. Vocês 
não devem, porém, simplesmente por ser costume, contemplar em seu 
testamento uma longa lista de parentes que não estão em necessidade. 
� TI ���. �I TSM ����.
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Lição 09

Reforma da Saúde
Verso Áureo: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito 
Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois 
de vós mesmos� I Coríntios �:��.

�� Quem está no movimento da genuína reforma da saúde� 
Amós �:��.

Sob Sua direção, o alimento terá um efeito prolongado. Quando 
nos colocamos em relação correta para com Ele, Ele nos auxiliará, e o 
alimento que ingerimos em obediência à Sua pessoa nos satisfará. �...�

Precisamos compreender que Deus está no movimento da 
reforma de saúde. Quando pomos Cristo nele, é justo que nos valhamos 
de toda probabilidade e possibilidade. �Australasian Union Record, 
�� de julho de �����. CSS ���.

�� Que espécie de reforma da saúde deve ser apresentada 
e conservada diante do povo� I Pedro �:��-��.

Reforma, contínua reforma, deve ser conservada diante do povo, e 
por meio do exemplo devemos dar força aos nossos ensinamentos. A 
verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível 
trabalhar em favor da salvação dos homens e mulheres sem apresentar-
lhes a necessidade de abandonarem os prazeres pecaminosos, os quais 
destroem a saúde, aviltam a alma e impedem que a verdade divina 
impressione a mente. Deve-se ensinar os homens e as mulheres a 
fazerem um cuidadoso exame de todo hábito e prática, e a 
abandonarem sem demora aquilo que origina um estado doentio do 
corpo, e lança, dessa forma, uma escura sombra sobre a mente. 
�The Circulation of Our Health Journals, pág. ���. CSS ���.

�� De que maneira devemos apresentar esta reforma nas igrejas� 
Como o povo fica mais esclarecido� I Tessalonicenses �:�-�.
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 Ao aproximar-nos do fim do tempo, precisamos erguer-nos 
mais e mais alto na questão da reforma de saúde e temperança cristã, 
apresentando-a de maneira mais positiva e decidida. Precisamos 
esforçar-nos continuamente para educar o povo, não apenas por 
palavras, mas por nossa maneira de viver. O preceito e a prática aliados 
possuem uma influência poderosa.

Deve-se dar ao povo instrução sobre assuntos de saúde na 
reunião campal. � TI ���. �CSS ����.

Devem-se fazer esforços mais intensos no sentido de esclarecer 
o povo sobre o grande assunto da reforma de saúde. Folhetos de quatro, 
oito, doze, dezesseis e mais páginas, que contenham artigos apropriados 
e bem escritos sobre essa grande questão, devem ser espalhados como 
folhas do outono. �ST, �� de novembro de �����. CSS ���.

�� Quantos se levantariam contra qualquer iniciativa de reforma 
da Saúde� Por que procedem assim� I Pedro �:��-��.

Existe uma classe numerosa que rejeitará qualquer movimento 
de reforma, por muito razoável que seja, se porventura impõe 
restrições ao apetite. Eles consultam o paladar, em vez da razão e das leis 
da saúde. Desta classe, todos os que deixam o trilho batido do costume 
e defendem uma reforma sofrerão oposição, e serão considerados 
radicais, por mais coerente que seja o seu modo de proceder. 
Ninguém deve, porém, permitir que a oposição ou o ridículo o afastem 
da obra da reforma, ou o levem a considerá-la levianamente. 
�Christian Temperance and Bible Hygiene, pág. ���. CSRA ���.

�� Como procede o reformador que deseja o avanço da obra de Deus� 
I Pedro �:��.

Muitos dos pontos de vista mantidos pelos adventistas do 
sétimo dia diferem vastamente dos mantidos pelo mundo em geral. Os 
que defendem uma verdade impopular devem, mais que todos os outros, 
procurar ser coerentes em seu viver. Não devem procurar ver quão 
diferentes podem ser dos outros, mas sim quanto podem aproximar-se 
daqueles que eles desejam influenciar, a fim de que possam ajudá-los a 
chegar às posições que eles mesmos tanto prezam. Tal procedimento 
recomendará as verdades que sustentam. �Christian Temperance and 
Bible Hygiene, pág. ���. CSRA ���.
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Quem estiver possuído do espírito que atuava em Daniel, não será 
estreito nem presumido, mas será firme e decidido em defender o direito. 
Em todas as suas associações, quer com seus irmãos quer com outros, 
não se desviará do princípio, enquanto ao mesmo tempo não deixará 
de manifestar uma paciência nobre e cristã. Se os que defendem a 
reforma de saúde levam a questão a extremos, não será de admirar que 
o povo se aborreça. Muitas vezes nossa fé religiosa é desta maneira 
levada ao descrédito, e em muitos casos os que testemunham mostras 
de incoerência, nunca mais serão levados a pensar que haja na reforma 
qualquer coisa de bom. Esses extremistas causam, em poucos meses, 
mais dano do que podem desfazer em toda uma vida. Empenham-se 
em uma obra que Satanás se apraz em ver prosseguir. �Christian 
Temperance and Bible Hygiene, pág. ���. CSRA ���-���.

�� O que devemos considerar a fim de obtermos saúde através 
do vestuário� Para reflexão: por que os tecidos de fios naturais 
levam vantagem sobre os sintéticos�

A fim de prover-se do mais saudável vestuário, é preciso estudar 
cuidadosamente as necessidades de cada parte do corpo. O clima, o 
ambiente, as condições da saúde, a idade e as ocupações, tudo deve ser 
considerado. Cada peça de vestuário deve ser facilmente ajustada, não 
obstruindo nem a circulação do sangue, nem a livre, plena e natural 
respiração. Cada peça deve ser tão ampla que, ao erguer os braços, a 
roupa se erga correspondentemente. CBV ���.

Também é importante que a roupa esteja sempre limpa. O 
vestuário usado absorve os resíduos expelidos pelos poros; não sendo 
freqüentemente mudado e lavado, serão as impurezas reabsorvidas. 
CBV ���.

�� Que males trazem sobre si aqueles que trabalham em excesso� 
Provérbios ��:��-��.
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A fim de ganharem um pouco de dinheiro, muitos organizam 
deliberadamente seus assuntos comerciais de tal maneira que estes 
trazem fatalmente uma grande parcela de trabalho árduo sobre 
aqueles que trabalham fora de casa, bem como sobre seus familiares 
no lar. Ossos, músculos e cérebro são sobrecarregados ao máximo. Está 
perante eles uma grande quantidade de trabalho para ser feito, e o 
argumento é que devem executar precisamente tudo quanto 
puderem, pois do contrário haverá prejuízo; alguma coisa será 
desperdiçada. Tudo deve ser poupado, sejam quais forem os 
resultados. Que têm os tais lucrado� Talvez tenham sido capazes de 
conservar o capital e aumentá-lo. Mas, por outro lado, que 
não perderam eles� Sua reserva de saúde, que é inestimável tanto 
para o pobre quanto para o rico, foi invariavelmente diminuída. 
� TI ���. �CSS ���.

�� Que males trazem sobre si aqueles que não movimentam 
o corpo devidamente� O que é dito acerca de fazer caminhadas� 
Eclesiastes �:��.

A atividade é uma lei de nosso ser. Todo órgão do corpo tem sua 
obra designada, de cujo desempenho depende seu desenvolvimento 
e vigor. A função normal de todos os órgãos dá resistência e vigor, ao 
passo que o não usá-los leva à decadência e à morte. CBV ���.

A inatividade é prolífera causa de doenças. O exercício aviva e 
equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não 
circula livremente, e não ocorrem as mudanças que nele se operam, e 
são tão necessárias à vida e à saúde. Também a pele se torna inativa. As 
impurezas não são eliminadas, como seriam se a circulação houvesse 
sido estimulada por vigoroso exercício, a pele conservada em 
condições saudáveis, e os pulmões alimentados com abundância de ar 
puro, renovado. Esse estado do organismo lança um duplo fardo sobre 
o sistema excretor, dando em resultado a doença. CBV ���.

Em todos os casos possíveis, andar é o melhor remédio para os 
corpos enfermos, pois nesse exercício todos os órgãos do corpo são 
postos em uso. �…� Nenhum exercício pode substituir a caminhada. Ela 
aumenta grandemente a circulação do sangue. � TI ��. �CSS ����.
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Quando a temperatura permitir, todos os que puderem devem 
andar ao ar livre cada dia, tanto no verão como no inverno. Mas a roupa 
deve ser apropriada para o exercício, e os pés devem estar bem 
protegidos. Uma caminhada, ainda que seja no inverno, será 
mais benéfica à saúde do que todos os remédios que os médicos 
possam prescrever. � TI ���. �CSS ���.

�� Quantos males pode causar o excesso sexual para os casais� 
Eclesiastes �:�.

O excesso sexual destruirá com efeito o amor para com os cultos 
devocionais, tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o 
organismo, vindo positivamente a destruir a vitalidade. Mulher alguma 
deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição. Ela não o fará caso 
esteja esclarecida, e tenha por ele verdadeiro amor.

Quanto mais condescendência houver com as paixões 
sensuais, tanto mais fortes se tornarão elas, e mais violentos serão seus 
reclamos quanto à satisfação. Que os homens e mulheres tementes a 
Deus despertem para o seu dever. Muitos professos cristãos sofrem de 
paralisia de nervos e cérebro, devido a sua intemperança neste sentido. 
� TI ���-���. �� TSM ���; LA ���-����.

��� Que ponto é importante para mantermos a reforma da nossa 
própria saúde�

Banhar-se freqüentemente é muito benéfico, especialmente à 
noite, justamente antes de deitar, ou ao se levantar de manhã. Tomará 
apenas alguns momentos dar nos filhos um banho e friccioná-los até o 
corpo ficar avermelhado. Isso traz o sangue à superfície, aliviando o 
cérebro; e há menos inclinação para condescender com práticas 
impuras. Ensinai aos pequenos que Deus não Se agrada de vê-los com 
o corpo sujo e roupas desalinhadas e rasgadas. Dizei-lhes que Deus 
deseja que sejam puros interna e externamente, para poder habitar 
com eles. �Christian Temperance and Bible Hygiene, págs. ��� e ����. 
OC ���.
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��� Qual o lugar certo para as famílias cristãs habitarem� 
De que modo devem sair das cidades� Quem, especialmente, 
devem ser exemplo para o povo� Como serão advertidas as cidades, 
sendo que o povo de Deus deve morar fora das zonas urbanas� 
Provérbios ��:��; Gênesis ��:��-��; Malaquias �:�.

É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, 
devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser 
levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado, 
segundo lho permitam os recursos. Embora a casa seja pequena, deve, 
contudo, haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa 
ser cultivado. �Man. ��, �����. II ME ���.

Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, 
com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e 
pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão maléfica à vital 
corrente sangüínea que flui através das veias. Nesses lugares os filhos 
não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade. 
Deus ajudará o Seu povo a encontrar lares como estes fora das cidades. 
�Man. ���, �����. MS ���. �II ME ����.

Não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as 
cidades e mudar-vos para zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos 
que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, 
as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, 
imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. 
�Man. ��, �����. VC ��.

Os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar 
confortável são reis e rainhas. FEC ���.

Devemos formular planos sábios para advertir as cidades e, ao 
mesmo tempo, viver onde possamos proteger nossos filhos e a nós 
mesmos das perniciosas e desmoralizadoras influências tão 
prevalecentes nestes lugares. �Life Sketches, pág. ����. Ev. ��-��.

Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos 
avançados. Disse o mensageiro de Deus: �Não serão advertidas as 
cidades� Sim; não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, 
para adverti-las do que está para sobrevir à Terra.� �Carta ���, �����. 
II ME ���. �Ev. ��; EF ���.
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��� O que a voz que advertiu Ló, ainda nos ordena� Como o Senhor 
abrirá o caminho para aquele que se despertar para a ação� 
Zoar foi poupada depois� Aquela transição que Ló quis fazer em 
sua teimosia, foi correta� Qual é o amoroso desejo de Deus para com 
Seu povo peculiar� Gênesis ��:��-��.

Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos 
assemelhemos a ele. A mesma voz que advertiu a Ló de que devia 
abandonar Sodoma, ordena-nos: �Saí do meio deles, e apartai-vos, ... 
e não toqueis nada imundo.� II Cor. �:��. Os que obedecem a esta 
advertência encontrarão um refúgio. Cada homem esteja
bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Cinja-se para o 
trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa 
a fazer. �RH, �� de dezembro de �����. VC ��.

Apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. A iniqüidade 
prevalecia ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser 
destruída a cidade. Não muito tempo depois Zoar foi consumida, 
conforme fora o intuito de Deus. Ló encaminhou-se para as montanhas 
e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor 
ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Mas a 
maldição de Sodoma seguiu-o mesmo ali. A conduta pecaminosa de 
suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. 
PP ���.

De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para 
que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se 
tornando cada vez mais ímpias, e cada vez mais se torna evidente que os 
que desnecessariamente nelas permanecem, fazem-no pondo em perigo 
a salvação de sua alma. �Man. ���, �����. VC ��.

Não é a vontade de Deus que Seu povo fixe residência nas 
cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a 
seus filhos tal coisa; pois todo o organismo é prejudicado pela correria, 
precipitação e barulho. O Senhor deseja que Seu povo se mude para o 
campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias 
frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com 
as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: Tirai vossas famílias 
das cidades. Quer os homens ouçam quer não, a mensagem deve 
ser dada. �Carta ���, �����. VC ��-��.
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Lição 10

Reforma no Regime Alimentar
Verso Áureo: Porque fostes comprados por preço; glorificai pois a Deus 
no vosso corpo. I Coríntios �:��.

�� Por que é importante cuidarmos de nosso corpo� O que significa 
transgredir as leis de saúde� Que obra acompanha a terceira 
mensagem angélica� I Coríntios �:��-��.

Transgressão da lei física é transgressão da lei moral; pois Deus 
tanto é autor de uma como da outra. Sua lei está escrita com Seu próprio 
dedo em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que confiou ao 
homem. E todo abuso de qualquer parte de nosso organismo é uma 
infração dessa lei. PJ ���-���.
 � É pecado violar as leis de nosso ser tão verdadeiramente como o 
é quebrantar os Dez Mandamentos. Num e noutro caso há 
transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu 
organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no 
Sinai. �Christian Temperance and Bible Hygiene, pág. ���. CSRA ��.

Homens e mulheres não podem violar a lei natural mediante a 
satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem 
que transgridam a lei de Deus. Portanto, Ele permitiu que brilhasse 
sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em 
violar as leis por Ele estabelecidas em nosso ser. Todo o nosso bem-estar 
ou sofrimento pode ser atribuído, em sua origem, à obediência ou 
transgressão no que respeita à lei natural. �...� Ele publica Sua lei e a pena 
que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos 
saibam, e cuidem em viver em harmonia com a lei natural. �...� Tornar 
patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que 
acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo 
para a vinda do Senhor. � TI ���.
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�� Que lições temos de aprender, já que todos queremos nos 
aperfeiçoar na santidade� Romanos ��:�-�.

Como profeta, João devia �converter os corações dos pais aos 
filhos, e os rebeldes às prudência dos justos; com o fim de preparar ao 
Senhor um povo bem disposto�. Preparando o caminho para o 
primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar 
um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. O mundo está entregue 
à condescendência com as próprias inclinações. Está cheio de erros e 
fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as almas. 
Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, têm 
que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e 
paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do 
espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e 
visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as 
sagradas verdades da Palavra de Deus. É por esta razão que a 
temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda 
de Cristo. DTN ���.

�� De quem João Batista seria representante� Romanos ��:�.

Durante anos tem o Senhor estado a chamar a atenção de Seu 
povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de 
preparação para a vinda do Filho do homem. João Batista surgiu no 
espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e 
converter as pessoas �à prudência dos justos�. Lucas �:��. Era ele um 
representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais 
Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o 
povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de 
Cristo. João era um reformador. O anjo Gabriel, enviado do Céu, instruiu 
os pais de João sobre a reforma de saúde. � TI ��. �CSRA ��-���.
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�� Como age o fiel reformador quando senta-se para a refeição� 
Qual o resultado dos excessos� Provérbios ��:��.

Muitos dos que adotaram a reforma de saúde, deixaram 
tudo quanto era nocivo; segue-se, porém, que pelo fato de 
deixarem essas coisas, podem comer tanto quanto lhes apetecer� 
Sentam-se à mesa e, em vez de considerar quanto lhes convém ingerir, 
entregam-se ao apetite e comem excessivamente, e o estômago 
tem quanto lhe é possível processar, ou o que deve processar, 
para o resto do dia, afadigando-se com o fardo que lhe é imposto. 
Todo o alimento posto no estômago, do qual o organismo não pode 
tirar proveito, é uma carga para a natureza em seu trabalho. 
Atrapalha os órgãos. O organismo fica obstruído, e não pode com êxito 
levar avante sua obra. Os órgãos vitais ficam desnecessariamente 
sobrecarregados, e a energia nervosa do cérebro é chamada 
ao estômago para ajudar os órgãos digestivos no trabalho de dispor 
de uma quantidade de comida que não faz nenhum bem ao organismo. 
� TI ���. �� TSM ���; CSS ���; CSRA ����.

�� Quanto tempo deve-se esperar de uma refeição para outra� 
Por que� É certo comer nos intervalos� Eclesiastes ��:��-��.

Em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar alimento é 
sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados 
durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se 
empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos cinco ou 
seis horas devem entremear as refeições; e a maior parte das pessoas que 
experimentarem esse plano verificará que duas refeições por dia são 
preferíveis a três. CBV ���.

É costume bastante comum entre o povo do mundo, comer três 
vezes ao dia, além de comer a intervalos irregulares, entre as refeições; 
e a última refeição é em geral a mais abundante, sendo muitas vezes 
tomada justamente antes de deitar. Isto é transpor a ordem natural; 
uma refeição abundante nunca deve ser tomada tão tardiamente. Se 
essas pessoas mudassem sua prática, tomando só duas refeições ao 
dia, e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, uma noz, ou 
qualquer espécie de fruta, o resultado se veria na forma de bom apetite e 
saúde muito melhorada. �RH, �� de julho de �����. CSRA ���-���.
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�� Se para alguns não for o bastante duas refeições, como deverá ser 
a terceira�

O costume de comer apenas duas vezes por dia, em geral, 
demonstra-se benéfico à saúde; todavia, sob certas circunstâncias, 
talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. 
Esta, porém, deve ser muito leve, e de comida de fácil digestão. Bolachas 
de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal, eis os alimentos mais 
próprios para a refeição da noite. CBV ���.

�� Como deve estar o estômago na hora de dormir�

Em resultado de tomar ceias tardias, o processo digestivo é 
continuado através do período de repouso. Mas, embora o estômago 
trabalhe constantemente, sua função não é bem feita. O sono é mais 
vezes perturbado por sonhos desagradáveis, e pela manhã a pessoa 
acorda sem se haver descansado, e com pouco apetite para a refeição 
matinal. Quando nos deitamos para repousar, o estômago já devia ter 
concluído a sua obra, a fim de, como os demais órgãos do corpo, fruir 
repouso. Para as pessoas de hábitos sedentários, as ceias tarde da noite 
são particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são 
geralmente o começo de doenças que findam na morte. CBV ���-���.

�� Por que é prejudicial beber água às refeições� Por que é necessário 
mastigar bem�

Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não 
deve ser misturado com água. Tomada às refeições, a água reduz o fluxo 
de saliva; e quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. 
Limonada ou água geladas, tomadas às refeições, retardarão a 
digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao 
estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Mastigai devagar 
permitindo que a saliva se misture com o alimento.

Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições 
mais difícil se torna a digestão do alimento; pois o líquido precisa primeiro 
ser absorvido. �Christian Temperance and Bible Hygiene, pág. ���. 
CSS ���-��� �CSRA ����.
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�� Que conhecimento deve ser recebido como sabedoria divina� 
Além da Bíblia e dos Testemunhos, onde adquirir outros 
conhecimentos� I Tessalonicenses �:��.

O conhecimento sobre a conveniente combinação de 
alimentos é de grande valor, e deve ser recebido como sabedoria 
de Deus. �Carta ���, �����. CSRA ���.

Muitos comem depressa demais. Outros comem numa só 
refeição alimentos que não se combinam. Se homens e mulheres 
tão-somente se lembrassem de quão grandemente afligem a mente 
quando afligem o estômago, e de como é Cristo profundamente 
desonrado quando se abusa do estômago, seriam corajosos e 
abnegados, dando ao estômago oportunidade para recobrar sua 
ação salutar. �Man. ��, �����. CSRA ���.

Nossos obreiros devem empregar seus conhecimentos 
das leis da vida e da saúde. Lede os melhores autores sobre o assunto, e 
obedecei religiosamente ao que vossa razão vos mostrar que é a verdade. 
CSS ���. �OE ����.

��� Quais artigos não devem ser ingeridos juntos� Por que� 
Jó ��:��-��.

Se quisermos conservar a melhor saúde, devemos evitar comer 
verduras e frutas na mesma refeição. Caso o estômago seja fraco, 
haverá perturbação, o cérebro ficará confuso, e incapaz de exercer 
esforço mental. Comam-se frutas em uma refeição e verduras 
na seguinte. �Youth�s Instructor, �� de maio de �����. CSRA ���.

Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Se a 
digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará, com freqüência, 
perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as 
frutas numa refeição e as verduras em outra. CBV ���-���.

Alguns usam leite com grande quantidade de açúcar no 
mingau, julgando que estão praticando a reforma pró-saúde. 
Mas o açúcar e leite combinados são responsáveis pela produção 
d e  f e r m e n t a çã o  n o  e s t ô m a g o,  s e n d o,  p o i s ,  p r e j u d i c i a i s . 
�Christian Temperance�. CSS ���.
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Em mesas lautas, os homens muitas vezes comem muito mais 
do que pode ser digerido com facilidade. O estômago sobrecarregado 
não pode fazer devidamente seu trabalho. O resultado é uma sensação 
desagradável de embotamento do cérebro, e a mente não age com 
rapidez. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias 
de alimentos; há fermentação; o sangue fica contaminado e o 
cérebro confuso. � TI ���. �III TSM ����.

��� Quais são os males provenientes de uma má combinação 
de alimentos�

É impossível ao cérebro trabalhar da melhor maneira quando os 
órgãos digestivos são maltratados. Muitos comem apressadamente de 
várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no 
estômago, confundindo assim o cérebro. �OE ����.

Não é bom tomar grande quantidade de alimentos numa só 
refeição. Quando frutas e pão, juntamente com vários outros alimentos 
que não se combinam, são acumulados no estômago numa mesma 
refeição, que podemos esperar senão que se criarão distúrbios� 
�Man. �, �����. CSRA ���.

A variedade de alimentos numa mesma refeição produz 
indisposição, e destrói os benefícios que cada artigo, se tomado sozinho, 
traria ao organismo. Esta prática produz constante sofrimento, e muitas 
vezes a morte. �Carta ��, �����. CSRA ���.

Necessitais manter em vossa casa a mais apropriada espécie de 
auxílio no trabalho de preparar vosso alimento. Em horas da noite, 
parecia que o pastor ______ ficava doente, e um médico 
experimentado vos disse: �Eu anotei o vosso regime alimentar. Comeis 
variedade muito grande de alimentos numa só refeição. Frutas e verduras 
consumidas juntas na mesma refeição produzem acidez estomacal; daí 
resulta sangue impuro, e a mente não é clara porque a digestão é 
imperfeita.� Deveis compreender que cada órgão do corpo deve ser 
tratado com respeito. Em questão de regime alimentar, deveis 
raciocinar da causa para o efeito. CSRA ���.
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No uso dos alimentos devemos exercer discernimento e bom 
senso. Ao percebermos que certo alimento nos não convém, não 
precisamos escrever cartas de consulta para aprender a causa do 
distúrbio. Mudemos a dieta; usemos menor quantidade de alguns 
alimentos; experimentemos outras preparações. Logo saberemos o 
efeito que sobre nós tem certas combinações. Como seres inteligentes, 
estudemos individualmente os princípios e usemos a nossa 
experiência e discernimento para decidir quanto a que alimentos mais 
nos convêm. CSS ���-���.

��� Que advertência nos é dada quanto ao uso de açúcar 
e sobremesas doces� O que é dito sobre balas, bombons, chicletes e 
outras guloseimas� Isaias ��:�.

Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, 
massas folhadas, geléias e doces são causa ativa de má digestão. 
Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e 
açúcar são os principais elementos. CBV ���.

Sento-me com freqüência à mesa de irmãos e irmãs, e vejo que 
eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isso obstrui o 
organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto 
embaraça o ativo funcionamento do organismo humano, afeta muito 
diretamente o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, 
quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne.  
� TI ���. �I TSM ���-����.

O livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o 
organismo, e não raro é causa de doença. CSS ���.

É melhor deixar em paz os doces. Deixai em paz aquelas 
sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais 
delas. Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade 
de Deus. �RH, � de janeiro de �����. CSRA ���.

Se havemos de andar na luz a nós dada por Deus, precisamos 
educar nosso povo, adultos e jovens, a dispensar aquelas comidas que 
são ingeridas apenas por condescendência com o apetite. Nossos filhos 
devem ser ensinados a renunciarem às coisas desnecessárias como doces, 
chicletes, sorvetes e outras gulodices, para que possam pôr o dinheiro 
poupado por sua abnegação na caixa da renúncia, das quais deve haver 
uma em todo lar. Por essa maneira grandes e pequenas quantias seriam 
economizadas para a causa de Deus. �Man. ��, �����. CSRA ���.
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Lição 11

Reforma no Regime Alimentar
Parte II

Verso Áureo: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai 
brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios �:��.

�� Como era o regime de João Batista� A fim de trazer o povo de Deus 
de volta ao regime original, o que fazer com o assunto da reforma� 
Mateus �:�-�.

João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. 
A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de 
pêlos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa 
dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar, 
puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma 
censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevaleciam 
por toda parte. Declara o profeta Malaquias: �Eis que Eu vos envio o 
profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; e 
converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus 
pais.� Malaquias �:�, �. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os 
que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são 
representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias 
para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande 
assunto da reforma deve ser debatido, e despertada a mente do 
público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem, 
para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de 
sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. � TI ��. �CSRA ���.

�� Qual é o propósito de Deus para os fieis dos últimos dias� 
Atos �:��-��; Provérbios �:��.
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 Te m - m e  s i d o  r e p e t i d a m e n t e  m o s t r a d o  q u e  D e u s 
está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a Seu desígnio 
original - que o homem subsista com os produtos naturais da terra. 
(Christian Temperance�. CSS ���. �CSRA ����.

�� O que devemos estudar a fim de sabermos quais os melhores 
alimentos para nós� Gênesis �:�.

A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos 
estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que 
criou o homem e lhe compreende as necessidades designou a Adão o 
que devia comer: �Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente... 
e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente; ser-vos-ão 
para mantimento.� Gên. �:��. Ao deixar o Éden para ganhar a 
subsistência lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem 
recebeu também permissão para comer a �erva do campo�. Gên. �:��. 
CBV ���-���. �CSRA ���.

�� Quais são, então, os alimentos mais apropriados� Gênesis �:��.

Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético 
escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira 
mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. 
Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não 
são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. 
CBV ���. �CSRA ���.

É propósito do Senhor levar o Seu povo de volta ao viver 
simples de frutas, vegetais e cereais. ... Deus proveu frutos em seu 
estado natural para nossos primeiros pais. CSRA ��.

Deus está atuando em favor de Seu povo. Ele não quer 
que fiquem sem recursos. Está reconduzindo-os ao regime 
alimentar fornecido originalmente ao homem. Esse regime deve 
consistir em alimentos feitos com produtos que Ele proveu. 
Os produtos principais usados na preparação desses alimentos serão 
frutas, cereais e oleaginosos, mas várias raízes também serão usadas. 
� TI ���. �CSRA ��-���.
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�� É possível conseguir destes produtos da terra todos os elementos 
nutritivos ao corpo humano� Salmos ���:��-��.

É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento 
animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas, e 
mais vigorosa saúde se pode desfrutar, deixando de usá-lo. Os cereais, 
com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas 
necessárias a formar um bom sangue. CBV ���. �CSRA ����.

Nos cereais, frutas, verduras e nozes encontram-se todos os 
elementos alimentícios de que necessitamos. Se formos ter com o Senhor 
em simplicidade de espírito, Ele nos ensinará a preparar comida 
saudável, livre da contaminação das carnes. �Man. ��, �����. CSRA ���.

�� Que exemplo devem dar os ministros e colportores no tocante 
a alimentação cárnea� I Coríntios ��:�-��.

Não deveríamos dar um testemunho decidido contra a 
transigência com o apetite pervertido� Pode ser considerado 
apropriado que os ministros do evangelho, que estão a proclamar a 
verdade mais solene já enviada aos mortais, se constituam em exemplo 
no regresso às panelas de carne do Egito� É lícito que os que são 
sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a 
condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes 
flui nas veias� É correto que desprezem a luz que Deus lhes deu e as 
advertências que lhes faz� A saúde do corpo deve ser considerada 
como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição de bom 
temperamento. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de 
caráter moral íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-
se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e 
agir também impróprios. � TI ���. �III TSM ����.

Andem nossos pastores e colportores sob a bandeira da estrita 
temperança. Nunca vos envergonheis de dizer: �Não, obrigado; não 
como carne. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de 
animais mortos.� Caso vos seja oferecido chá, recusai-o, dando a razão 
de assim procederdes. Explicai que ele é nocivo, e se bem que estimulante 
por algum tempo, o estímulo logo desaparece, sendo experimentada 
correspondente depressão. �Man. ���, �����. CSRA ���.
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�� Estão os membros livres para usar alimento cárneo� Quando 
alguém come a carne do peixe, acaso não é sacrificado uma vida� 
I Coríntios ��:��-��; Oséias �:�.

Verduras, frutas e cereais, devem constituir nosso regime. Nem 
um grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é 
natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. 
�Man. ���, �����. CSRA ���.

Não é o tempo de todos dispensarem a carne da alimentação� 
Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e 
santos a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes 
continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo 
efeito na alma e no corpo� Como podem tirar a vida às criaturas de Deus 
a fim de consumirem a carne como uma iguaria� Volvam antes à 
saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, 
e a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia para 
com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. 
CBV ���. �CSRA ����.

�� O que acontece com aqueles que são agora só meio convertidos 
quanto a questão de comer carne� I Coríntios ��:�.

Maiores reformas devem-se ver entre o povo que professa 
aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve 
efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que 
devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda 
comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e 
espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de 
comer carne, sairão do povo de Deus, para não mais andar com ele. 
�RH, �� de maio de �����. CSS ���. �CSRA ����.

�� Como deve ser a reforma alimentar� Por que nos é revelado que 
breve chegaria o tempo em que não haveria segurança no uso de 
ovos, leite, creme ou manteiga� Hebreus �:��-��.
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 Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas 
a preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-lhes que logo 
virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, nata 
ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem 
aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os 
homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniqüidade da 
raça caída, toda criação animal gemerá com as doenças que 
amaldiçoam a Terra. � TI ���. �III TSM ����.

��� Por que o queijo não deve ser introduzido no estômago�

Vocês, meus prezados irmãos, podem usufruir melhores 
condições de saúde do que agora e evitar que muitos males retornem, 
se simplesmente exercitarem a temperança em todas as coisas � no 
trabalho, no comer e no beber. Bebidas quentes debilitam o estômago. 
Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. O pão de farinha branca 
não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão 
integral. O uso comum do pão de farinha beneficiada, não pode 
manter o organismo em condições saudáveis. Vocês têm fígado 
inativo. O uso da farinha branca agrava as dificuldades sob as quais 
estão trabalhando. � TI ��. �CSRA ����. 

O leite que se usa deve ser perfeitamente esterilizado; com esta 
precaução, há menos perigo de contrair doenças por seu uso. 
A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada 
na cozinha; mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. 
O queijo é ainda mais objetável; é totalmente impróprio como alimento. 
CBV ���. �CSRA ����.

A gordura cozida com o alimento torna-o de digestão difícil. O 
efeito do queijo é deletério. O pão feito com a farinha refinada não 
comunica ao organismo a nutrição que se encontra no pão de farinha 
integral. Seu uso comum não conservará o organismo na melhor das 
condições. Os condimentos a princípio irritam as tenras mucosas do 
estômago, mas finalmente destroem a sensibilidade natural dessa 
delicada membrana. O sangue torna-se febril, despertam-se as 
propensões animalescas, enquanto se enfraquecem as faculdades 
morais e intelectuais, tornando-se servas das paixões baixas. �Christian 
Temperance and Bible Hygiene, págs. �� e ���. CSS ���. �CSRA ����.
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��� Quanto a este tema, que relatos históricos a mensageira 

do Senhor nos traz� Por que aquele tipo de queijo foi retirado 

da reunião campal�

Ao iniciarmos nossa reunião campal em Nora, Illinois, senti ser 

meu dever fazer algumas observações quanto a sua maneira de comer. 

Relatei o que infelizmente ocorrera com alguns em Marion, e disse-lhes 

que responsabilizava por isto os desnecessários preparativos feitos 

para a reunião, e também o comer durante as mesmas os artigos 

desnecessários que haviam preparado. Alguns levaram queijo para a 

reunião, e o comeram; se bem que novo, ele era positivamente 

demasiado forte para o estômago, e nunca aí deveria ser introduzido. 

�RH, �� de julho de �����. CSRA ���. 

Foi decidido que em certa reunião campal, não se vendesse queijo 

aos que se encontravam no acampamento; ao chegar ali, porém, o Dr. 

Kellogg, para surpresa sua, verificou que grande quantidade de queijo 

fora comprada para vender na mercearia. Ele e outros objetaram a isto, 

mas os encarregados da mercearia disseram que o queijo havia sido 

comprado com o consentimento do irmão ________, e que não 

podiam perder o dinheiro nele empregado. Diante disso, o Dr. Kellogg 

perguntou o preço do queijo, e comprou-o todo, deles. Ele seguira a 

questão de causa para efeito, e sabia que alguns alimentos geralmente 

considerados saudáveis, eram muito prejudiciais. �Carta ��, �����. 

CSRA ���.

Quanto ao queijo, estou agora inteiramente certa de que não o 

compramos nem o pusemos à nossa mesa por anos. Nunca pensamos em 

fazer do queijo artigo de alimentação, muito menos em comprá-lo. 

�Carta �, �����. CSRA ���.
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��� De que maneira certos irmãos de fé procuraram trazer 
descrédito à defesa da reforma de saúde feita pela irmã White�

O Senhor deseja que Seu povo adote a luz sobre a reforma de 
saúde, abrindo o caminho na trilha da negação do próprio eu e do 
sacrifício próprio.

Ah, como me doeu quando jogaram obstáculos no meu caminho 
no que diz respeito a esse assunto. Alguns dizem: �a irmã White come 
queijo, e por isso temos a liberdade de comer queijo.� Eu provei queijo 
uma vez ou duas, mas isso é diferente de torná-lo um artigo do regime 
alimentar. Uma vez, em Mineápolis, sentei-me a uma mesa sobre a qual 
havia um pouco de queijo. Eu estava enferma naquela ocasião e alguns 
dos meus irmãos disseram acreditar que, se eu comesse um pouco de 
queijo, ele poderia fazer-me bem. Comi uma pequena porção, e dali em 
diante tem sido relatado em grandes assembleias que a irmã White 
come queijo. �� de abril de ����. Parágrafo ��-��. Tradução livre�. 
Man. ��, ����. 

��� Podemos dizer que as doenças nos animais estão se 
multiplicando rapidamente� Sendo que, a mais de cem anos foi dito 
que breve chegaria o tempo, o que devemos pensar em nossos dias� 
Ainda que o queijo ou creme sejam light, onde está o perigo � na 
digestão ou na contaminação� Provérbios ��:��.

A luz que me foi dada é que não demorará muito antes que 
tenhamos que abandonar o uso de qualquer alimentação animal. 
Mesmo o leite terá que ser deixado. As doenças se estão multiplicando 
rapidamente. �Australasian Union Record, �� de julho de �����. CSS ���.

Não há segurança alguma no comer carne de animais mortos, e 
dentro de breve tempo o leite das vacas será também excluído do 
regime do povo que guarda os mandamentos de Deus. Brevemente 
não será garantido usar coisa alguma que provenha da criação animal. 
�Carta ��, �����. CSRA ���.



��� Que disse a serva do Senhor, em ����� Que providências seriam 

tomadas em todas as partes do mundo� O que Deus concederia ao 

Seu povo� Acaso não ficou mais fácil para adquirir produtos 

naturais� Jeremias ��:�.

Vemos que o gado está ficando grandemente atacado de 

doenças, a própria Terra está corrompida, e sabemos que virá o tempo 

em que usar leite e ovos não será o melhor. Esse tempo, todavia, ainda 

não chegou. Sabemos que quando ele vier, o Senhor proverá. 

Perguntam, e isso significa muito para as pessoas interessadas: Porá 

Deus uma mesa no deserto� Acho que a resposta pode ser dada: Sim, 

Deus proverá alimento para Seu povo.

Em todas as partes do mundo serão tomadas providências para 

substituir leite e ovos. E o Senhor nos fará saber quando chegar o tempo 

de abandonar esses artigos. Ele deseja que todos sintam que possuem 

um benévolo Pai celeste que os instruirá em tudo. O Senhor dará a Seu 

povo em todas as partes do mundo, arte e habilidade no regime 

alimentar, ensinando-lhes a maneira de usar os produtos da terra para 

o sustento da vida. �Carta ���, �����. CSRA ���. 

Deus concederá ao Seu povo habil idade e tato para 

preparar alimento saudável sem o uso dessas coisas. Rejeite o nosso 

povo toda receita não saudável. Aprendam a viver de maneira 

adequada, ensinando a outros o que aprenderam. Partilhem esse 

conhecimento como o fariam com a instrução bíblica. Ensinem às 

pessoas a, evitando a grande quantidade de cozimentos que têm enchido 

o mundo de inválidos crônicos, preservarem a saúde e o vigor. 

�Ano: �����. � TI ���. �CSS ���; CSRA ���; III TSM ����.
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Lição 12

Educação Escolar Desejada 

Verso Áureo: O temor do SENHOR é o princípio do saber, mas os loucos 

desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios �:�.

�� Que obra especial tem a igreja a fazer� Por que� Provérbios ��:��.

A igreja tem uma obra especial a fazer no educar e preparar suas 
crianças a fim de que, freqüentando outras escolas ou em outros 
convívios, não venham a ser influenciadas pelos que têm hábitos 
corruptos. O mundo está cheio de iniqüidade e de desprezo pelas 
reivindicações de Deus. As cidades tornaram-se como Sodoma, e 
nossos filhos estão diariamente sendo expostos a muitos males. Os que 
freqüentam as escolas públicas associam-se muitas vezes com outros 
mais negligenciados que eles, crianças que, fora do tempo passado na 
sala de aulas, são deixadas a obter a educação da rua. O coração dos 
pequenos é facilmente impressionado; e a menos que seu ambiente seja 
da devida espécie, Satanás usará essas crianças negligenciadas para 
influenciar as que são educadas com mais cuidado. Assim, antes que os 
pais observadores do sábado se dêem conta do mal que está sendo feito, 
são aprendidas as lições de depravação, e a vida de seus pequenos 

é corrompida. � TI ���. �II TSM ����.

�� Quantas crianças e jovens devem receber as bênçãos de uma 
verdadeira educação� Por que� Provérbios ��:��.
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 Os olhos de nossos irmãos e irmãs devem ser ungidos com o 
colírio celestial, para que venham a discernir as necessidades dos 
tempos atuais. Os cordeiros do rebanho precisam ser alimentados, e o 
Senhor do Céu observa para ver quem está realizando a obra que Ele 
deseja que se faça pelas crianças e os jovens. A igreja está adormecida e 
não avalia a magnitude do assunto. �Ora�, diz alguém, �que necessidade 
há de ser tão exigente para educar nossa mocidade� Parece-me que, se 
alguns que resolveram seguir alguma profissão literária, ou qualquer 
outra carreira que exija determinado preparo, são objeto de especial 
atenção, isso é suficiente. Não é preciso que toda a nossa juventude 
seja tão bem preparada. A educação completa de alguns não satisfará a 
todas as exigências�� 

Não, respondo; mui decididamente não. Que escolha seríamos 
capazes de fazer entre nossos jovens� Como poderemos dizer quem será 
mais promissor, quem haverá de prestar o melhor serviço para Deus� Em 
nosso juízo humano, poderemos fazer como fez Samuel que, quando 
enviado a buscar o ungido do Senhor, olhou para a aparência exterior. 
� TI ���-���. �II TSM ���-����.

�� Como o Pai celestial considera a negligência de dar aos 
filhos tanto a educação religiosa como a instrução escolar� 
Provérbios ��:�.

Alguns pais têm deixado de dar aos filhos educação religiosa, e 
também negligenciado sua instrução escolar. Nem uma nem outra 
devia ter sido esquecida. A mente das crianças é ativa, e, caso não seja 
empregada em trabalho físico, ou ocupada no estudo, estará exposta 
às más influências. É pecado os pais permitirem que seus filhos cresçam 
na ignorância. Devem fornecer-lhes livros bons e interessantes, e ensiná-
los a trabalhar, a terem horas de labor físico, e horas para dedicarem ao 
estudo e à leitura. Os pais devem buscar elevar a mente de suas crianças, 
e desenvolver-lhes as faculdades mentais. A mente deixada a si mesma, 
inculta, é geralmente baixa, sensual e corrupta. Satanás aproveita sua 
oportunidade, e educa as mentes ociosas. � TI ���. �I TSM ����.
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�� Por que é importante a preocupação com o ambiente e o lugar de 
estudos� De que forma a verdade é neutralizada nos filhos� 
Provérbios ��:�.

Acaso recebem nossas crianças dos professores da escola 
pública idéias em harmonia com a Palavra de Deus� É o pecado 
apresentado como uma ofensa contra o Senhor� É a desobediência a 
todos os Seus mandamentos ensinada como sendo o princípio de toda 
a sabedoria� Mandamos nossos filhos à Escola Sabatina para que sejam 
instruídos acerca da verdade, e depois, ao irem eles à escola diária, 
são-lhes ministradas lições cheias de falsidade. Tais coisas confundem a 
mente. Não deveria ser assim; pois se os jovens recebem idéias que 
perver tem a verdade,  como será neutral izada a influência 
dessas instruções� � TI ���. �II TSM ���-����.

�� Que instruções especiais foram dadas aos israelitas no passado� 
E para nós hoje, quais são� Provérbios ��:��.

O sangue na verga da porta simbolizava o sangue de Cristo que, 
unicamente, salvava da condenação o primogênito dos hebreus. 
Qualquer dos filhos dos hebreus que fosse encontrado em uma 
habitação egípcia, seria destruído.

Essa experiência dos israelitas foi escrita para instrução dos que 
haviam de viver nos últimos dias. Antes que passe o dilúvio do açoite 
sobre os habitantes da Terra, o Senhor está chamando a todos quantos 
são verdadeiramente israelitas a que se preparem para esse 
acontecimento. Ele envia aos pais o grito de advertência: Recolham 
seus filhos em sua própria casa; afastem-nos dos que desrespeitam os 
mandamentos de Deus, que ensinam e praticam o mal. Saiam o mais 
depressa possível das grandes cidades. � TI ���-���. �II TSM ���-����.
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�� Caso os filhos já tenham algum conhecimento escolar, o que é 
melhor � crescerem em certo grau de ignorância ou aprenderem em 
um ambiente impróprio� Provérbios ��:�.

O espírito será da mesma espécie daquilo de que ele se 
alimenta, a colheita da mesma natureza da semente plantada. Não 
mostram esses fatos suficientemente a necessidade de guardarmos 
desde os mais tenros anos a educação da juventude� Não seria melhor 
para o jovem crescer em certo grau de ignorância quanto ao que se 
chama comumente de educação, do que se tornar descuidoso no que 
respeita à verdade de Deus� � TI ���. �II TSM ����.

�� Apesar das instruções, como procedem alguns quanto à instrução 
escolar dos filhos� Provérbios �:�-�.

Os pais devem tratar a Palavra de Deus com respeito, 
obedecendo-lhe os ensinos. Aos pais destes dias, bem como aos 
israelitas, Deus declara: �E estas palavras... estarão no teu coração; e as 
intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando 
pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por 
sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as 
escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.� Deut. �:�-�.

Não obstante esta clara instrução, alguns do povo de Deus 
permitem que os filhos freqüentem escolas públicas, onde se misturam 
com os que têm moral corrupta. Nessas escolas seus filhos nem podem 
estudar a Bíblia, nem aprender seus princípios. Pais cristãos, deveis 
tomar providências para que vossos filhos sejam educados nos 
princípios bíblicos. �Man. ���, �����. OC ���-���.

Planejando acerca da educação dos filhos, fora do lar, devem os 
pais compenetrar-se de que não mais é coisa livre de perigo enviá-los 
às escolas públicas, e cumpre que se esforcem para os enviar às escolas 
onde obtenham educação baseada em fundamento bíblico. 
CPPE ���.
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�� Que providências devem ser tomadas pela igreja e especialmente 
pelos cristãos� Provérbios ��:��.

Onde quer que haja alguns observadores do sábado, os pais se 
devem unir para providenciar um lugar para uma escola em que suas 
crianças e jovens possam ser instruídos. � TI ���. �II TSM ����.

Em alguns países os pais são obrigados por lei a mandar os 
filhos à escola. Nesses países, nas localidades onde há igreja, devem-se 
estabelecer escolas, mesmo que não haja mais de seis crianças para 
freqüentá-las. Trabalhemos como se o fizéssemos para salvar a própria 
vida, para salvar os filhos de serem afogados nas influências 
contaminadoras e corruptoras do mundo. 

Achamo-nos demasiado aquém de nosso dever quanto a esse 
importante assunto. Em muitos lugares, as escolas já deveriam estar 
funcionando há anos. � TI ���. �II TSM ����.

�� Qual deve ser nossa preocupação quanto a escolha dos 
professores� Romanos ��:�-�.

Ao escolher professores, usemos a máxima cautela, sabendo ser 
uma questão tão séria quanto a escolha de pessoas para o ministério. 
Essa escolha deve ser feita por homens sábios, aptos a discernir 
qualidades, pois para educar e moldar o espírito dos jovens 
para desempenharem com êxito os diversos segmentos da 
obra, necessitam-se os melhores talentos que se possam conseguir. 
� TI ���. �II TSM ����.

��� O que acontece para as crianças, caso não se escolha 
corretamente o professor e o local de estudo� Provérbios ��:�.

Não se deve pôr à frente dessas escolas qualquer pessoa com 
mente inferior ou estreita. Não sejam deixadas as crianças a cargo de 
jovens e inexperientes professores, destituídos de aptidão para dirigir, 
pois seus esforços tenderiam para a desorganização. A ordem é a 
primeira lei do Céu e toda escola deve, a esse respeito, ser um modelo 
do Céu.
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É uma impiedade confiar as crianças a professores orgulhosos 
e destituídos de amor. Um professor assim fará grande dano 
aos que estão em rápido desenvolvimento de caráter. � TI ���-���. 
�II TSM ����.

Alguns pais e mães são tão indiferentes, tão descuidados, que 
acham que não faz diferença se seus filhos freqüentem a escola da 
igreja ou a escola pública. �Estamos no mundo�, dizem, �e não podemos 
dele sair.� Mas, pais, podemos encontrar uma boa saída do mundo, se o 
escolhermos. Podemos evitar ver muito dos males que se multiplicam tão 
depressa nos últimos dias. Podemos evitar ouvir muito das impiedades e 
crimes que existem. �Notebook Leaflets, Education, nº ��. LA ���.

��� O que as escolas deveriam ser para os pais - auxílio ou o todo� 
Salmos ���:�.

O Senhor deseja usar a escola como auxílio aos pais, na 
educação e preparo dos filhos para esse tempo que está diante de nós. 
Portanto, lance a igreja mão da obra escolar, de maneira fervorosa, e 
dela faça o que o Senhor deseja que ela seja. CPPE ���.

��� Que acontecia quando o povo de Deus punha em prática o plano 
divino de educação� Como era esse plano� Por que as escolas 
paroquiais foram adotadas� Quem foram os principais mestres 
de Timóteo� II Timóteo �:�; �:��-��.

Todas as vezes que em Israel foi posto em prática o plano divino de 
educação, seus resultados testificaram de seu Autor. Mas em muitíssimos 
lares o ensino designado pelo Céu bem como os caracteres por ele 
desenvolvidos, eram igualmente raros. Ed. ��.

A família era a escola, e os pais os professores.
A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias 

dos patriarcas. Ed. ��.
A necessidade de se estabelecerem tais escolas é imposta a mim 

mui insistentemente, por causa da cruel negligência por parte de muitos 
pais quanto a educarem devidamente seus filhos no lar. CPPE ���-���.
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Lição 13

Educação Escolar Desejada

Parte II

Verso Áureo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu 

coração guarde os meus mandamentos. Provérbios �:�.

�� Como deve ser considerada a obra de educação e a de redenção� 
II Coríntios �:�-�.

No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma; 
pois, na educação, como na redenção, �ninguém pode pôr outro 
fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo�. I Cor. �:��. 
�...� Os grandes princípios de educação são imutáveis. �Permanecem 
firmes para todo o sempre� �Sal. ���:��, visto que são os princípios do 
caráter de Deus. Deve ser o primeiro esforço do professor e seu 
constante objetivo auxiliar o estudante a compreender estes princípios 
e entrar com Cristo naquela relação especial que fará daqueles 
princípios uma força diretriz na vida. O professor que aceita este 
objetivo é em verdade um cooperador de Cristo, um coobreiro de 

Deus. Ed. ��.
A verdadeira educação mais elevada é o que torna os alunos 

familiarizados com Deus e Sua Palavra, habilitando-os para a vida 
eterna. Foi para colocar essa vida ao seu alcance que Cristo Se entregou 

a Si mesmo como sacrifício pelo pecado. FEC ���.
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Nossas idéias acerca da educação têm sido demasiadamente 
acanhadas. Há a necessidade de um objetivo mais amplo e mais elevado. 
A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de 
estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa o 
ser todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o 
desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e 
espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do serviço neste 
mundo, e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado 
serviço no mundo vindouro. A fonte de semelhante educação é 
apresentada nestas palavras das Escrituras Sagradas, referentes ao Ser 
infinito: NEle �estão escondidos todos os tesouros da sabedoria�. 
Col. �:�. �Conselho e entendimento tem.� Jó ��:��. Ed. ��.

�� Que outra espécie de reforma deve haver, especialmente entre 
aqueles que estão estudando� Salmos ���:���.

As necessidades urgentes que se fazem sentir nesta época 
exigem contínua educação na Palavra de Deus. Essa é a verdade 
presente. Importa que haja em todo o mundo uma reforma no estudo 
da Bíblia, pois ela é agora mais necessária que nunca. À medida que 
essa reforma progredir, se efetuará uma poderosa obra. Deus foi muito 
claro quando declarou que Sua Palavra não voltaria para Ele vazia. O 
conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, �a quem Ele enviou�, é a mais 
alta educação, e ela tem de cobrir a Terra com sua maravilhosa luz, 
assim como as águas cobrem o mar.

O estudo da Bíblia é especialmente necessário nas escolas. Os 
alunos devem estar arraigados e fundamentados na verdade divina. 
Sua atenção deve ser chamada, não para as afirmações dos homens, 
mas para a Palavra de Deus. Acima de todos os outros livros, deve a Bíblia 
merecer nosso estudo, como o grande livro didático, a base de 
toda educação. � TI ���. �II TSM ����.

�� Por que esta reforma na educação tem sido entravada� 
Por que, poucos somente, aceitaram a verdade na Atenas antiga� 
I Coríntios �:��.
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 Ao serem defendidos novos métodos, tantas indagações 
duvidosas têm sido apresentadas, tantos concílios reunidos para tentar 
discernir todas as dificuldades, que os reformadores têm 
sido entravados e alguns deixaram de insistir em reformas. 
Parecem impotentes para resistir à corrente de dúvidas e críticas. 
Foram relativamente poucos os que receberam o evangelho 
em Atenas, porque o povo nutria orgulho de sabedoria intelectual 
e mundana, e consideravam loucura o evangelho de Cristo. 
� TI ���. �II TSM ���-����.

�� Ao que é comparado o estudo de especulação filosófica e pesquisa 
científica que não dignifica a Deus� Colossenses �:�.

Fria especulação filosófica e pesquisa científica na qual Deus 
não é reconhecido, são um inegável prejuízo. E o mal se agrava quando, 
e este é um caso frequente, os livros que são colocados nas mãos dos 
jovens, aceitos como autoridade e dos quais se depende para sua 
salvação, são de autores declaradamente infiéis. �...� O estudo de 
tais livros é como manusear carvão preto; um aluno não pode 
manter a mente imaculada pensando com as idéias do ceticismo. 
�Special Testimonies on Education, pág. ���. �Em Uma Visão Adventista 
da Educação, pág. ���.

�� O que acontecerá de melhor, caso haja desenvolvimento da voz, 
da leitura e na maneira de escrever� Neemias �:�; I Timóteo �:��.

Um dos ramos fundamentais do saber é o estudo da língua. Em 
todas as nossas escolas deve-se ter o cuidado especial de ensinar aos 
estudantes o uso correto da língua materna, no falar, ler e escrever. Não 
se pode exagerar por mais que se diga com relação à importância da 
perfeição nestas matérias. Um dos requisitos essenciais em um 
professor é a habilidade de falar e ler com clareza e vigor. Aquele que 
sabe fazer uso da língua materna, de maneira fluente e correta, pode 
exercer uma influência muito maior do que o que é incapaz de exprimir 
seus pensamentos de modo pronto e claro. CPPE ���.
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Quando a cultura da voz, a leitura, a escrita e a ortografia 
tomarem o seu devido lugar em nossas escolas, será vista uma grande 
mudança para melhor. CPPE ���.

�� Qual é a relação entre o cristianismo e as ocupações materiais� 
Quem dá a perícia e habilidade em tudo� Salmos ��:��-��.

As coisas da Terra estão mais intimamente ligadas com o Céu, e 
acham-se mais diretamente sob a inspeção de Cristo, do que muitos 
compreendem. Todas as invenções úteis e melhoramentos têm sua fonte 
nAquele que é maravilhoso em conselho e grande em obra. O hábil tato 
da mão do médico, seu poder sobre os nervos e músculos e seu 
conhecimento acerca do delicado mecanismo do corpo são a 
sabedoria do poder divino, e devem ser usados em prol dos sofredores. 
A perícia com que o carpinteiro usa suas ferramentas e a força com que 
faz o ferreiro retinir a bigorna vêm de Deus. O que quer que façamos, 
onde quer que nos achemos colocados, Ele deseja dirigir a nossa 
mente para que possamos fazer trabalho perfeito.

O cristianismo e as ocupações, devidamente entendidos, não 
são duas coisas separadas; são uma. A religião da Bíblia deve ser 
entretecida em tudo que fazemos e dizemos. Os fatores humanos e 
divinos devem combinar tanto nas realizações temporais como nas 
espirituais. Devem estar unidos em todas as ocupações humanas, nos 
trabalhos mecânicos e agrícolas, nas empresas mercantis e científicas. 
CPPE ���.

�� Que espécie de trabalhos devem estar associados com a 
instrução escolar� II Reis �:�-�.

�A instrução industrial dada deve incluir contabilidade, 
carpintaria e tudo que se inclui na lavoura. Devem-se fazer 
preparativos para o ensino de ferraria, pintura, sapataria, e para a arte 
culinária, padaria, lavanderia, consertos, datilografia e artes gráficas. 
Todas as faculdades que temos devem ser trazidas para esta obra de 
adestramento, a fim de que os estudantes possam sair bem 
aparelhados para os deveres da vida prática. 
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Aos estudantes deve-se proporcionar educação prática sobre 
agricultura. Isso será de inestimável valor a muitos em seu trabalho 
futuro. O conhecimento a ser obtido quanto a derrubar árvores e 
cultivar o solo, bem como nos ramos literários, é a educação que nossa 
juventude deve procurar obter. A agricultura trará recursos para sua 
própria manutenção. Outros ramos de trabalho adaptados a diversos 
estudantes, podem também ser levados a efeito. Mas o cultivo da terra 
trará uma bênção especial aos trabalhadores. Devemos ensinar aos 
jovens de tal maneira que eles gostem de empenhar-se no cultivo do solo.� 

CPPE ���-���.

�� Além da instrução escolar, em que setores, especialmente 
as moças, devem se desenvolverem� Provérbios ��:��-��.

Para as moças estudantes há muitas ocupações que devem ser 
providas a fim de que possam ter uma educação vasta e prática. Cumpre 
ensinar-lhes a fazer vestidos, e a arte da horticultura. Devem cultivar 
flores e plantar morangos. Assim, ao mesmo tempo em que são 
educadas no trabalho útil, terão saudável exercício ao ar livre.

Deve-se ensinar encadernação e vários outros ofícios que 
não somente proporcionarão exercício físico mas comunicarão 
valioso conhecimento. �...� 

A arte de cozinhar não é assunto de pouca importância. A hábil 
preparação do alimento é uma das artes mais importantes. Deve ser 
considerada como estando entre as mais valiosas de todas as artes 
porque está tão intimamente ligada com a vida. Tanto a força física como 
a mental dependem em grande parte do alimento que comemos; 
portanto, aquele que prepara o alimento ocupa posição elevada 

e importante. CPPE ���-���.
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�� Que espécie de leitura, filmes e contos são especialmente 
prejudiciais às crianças e jovens� Por que� Salmos ���:�-�; 
Filipenses �:�.

Melhor seria que nunca fossem lidos pela juventude livros sobre 
assuntos sensacionais, publicados e circulados com o fim de ganhar 
dinheiro. Há em tais livros uma fascinação satânica. A emocionante 
relação de crimes e atrocidades tem sobre muitos um poder sedutor 
que os leva a meditar sobre o que podem fazer no sentido de obter 
fama, mesmo mediante as mais iníquas ações. As monstruosidades, 
crueldades e práticas licenciosas expostas nalguns dos escritos 
estritamente históricos têm agido como fermento em muitos espíritos, 
determinando atos semelhantes.

Livros que esboçam práticas satânicas de seres humanos estão a 
dar publicidade ao mal. Não é necessário deter-se na consideração desses 
horríveis particulares, e pessoa alguma que creia na verdade para este 
tempo deve tomar parte em perpetuar a lembrança dos mesmos. Quando 
o intelecto é alimentado e estimulado por esse alimento depravado, os 
pensamentos se tornam impuros e sensuais.

Há outra espécie de livros - histórias de amor e contos frívolos e 
excitantes, livros estes que são uma maldição para todo que os lê, 
mesmo que o autor possa aplicar uma boa moral. Muitas vezes 
declarações religiosas se acham entretecidas por todos esses livros; 
mas na maioria dos casos Satanás apenas está vestido em trajes de anjo 
para enganar e seduzir os incautos. A prática da leitura de histórias é 
um dos meios empregados por Satanás para destruir as almas. Produz 
satisfação falsa e doentia, agita a imaginação, inabilita o espírito para a 
utilidade e para todo exercício espiritual. Afasta a alma da oração e do 
amor às coisas espirituais.

Os leitores de contos frívolos e empolgantes tornam-se 
inaptos para os deveres da vida prática. Vivem em um mundo irreal. 
CPPE ���-���.

Os que condescendem com o hábito de �devorar� uma história 
incitante estão simplesmente invalidando sua força mental e inabilitando 
o espírito para o pensamento e pesquisas mais profundas. CPPE ���.
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��� Qual é o ABC da educação� Qual é o ramo de trabalho manual 
mais valioso� O que os pais e professores devem fazer neste sentido� 
Provérbios ��:��; Isaías ��:��-��; Eclesiastes �:�; ��:�-�.

Trabalhar na terra é uma das melhores espécies de ocupação, 
chamando à ação os músculos e repousando a mente. O estudo da 
agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Esse deve 
ser justo o primeiro trabalho pelo qual iniciar. Nossas escolas não devem 
depender de produtos importados quanto a verduras, cereais e às 
frutas tão essenciais à saúde. � TI ���.

Nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a 
agricultura. Um esforço maior deve fazer-se a fim de criar e incentivar 
interesse nos trabalhos da agricultura. Chame o professor a atenção para 
o que diz a Bíblia sobre a agricultura. Ed. ���.

��� Quem nos dá perfeito exemplo, tanto no desenvolvimento 
material, como no espiritual� Quem instruiu Jesus no ofício 
de carpinteiro� Mateus ��:��; Deuteronômio �:�-�.

A senda do trabalho indicada aos habitantes da Terra talvez seja 
dura e fatigante, mas é honrada pelas pegadas do Redentor, e aquele 
que segue esse sagrado caminho está seguro. Por preceito e exemplo 
Cristo dignificou o trabalho útil. Desde Seus mais tenros anos, viveu 
uma vida de serviço. A maior parte de Sua existência terrestre passou-a 
em paciente trabalho na oficina de carpintaria de Nazaré. Nos trajes do 
operário comum, o Senhor da vida palmilhava as ruas da cidadezinha 
em que residia, indo e vindo em Seu humilde labutar; e anjos 
ministradores O seguiam enquanto Ele andava lado a lado com os 
camponeses e trabalhadores, sem ser reconhecido nem honrado. 
CPPE ���.
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��� Com quem nosso Salvador obteve educação espiritual, 
instrução de escrita e leitura� Existiam escolas naquela época� 
Lucas �:��-��, ��-��; João �:��-��.

O menino Jesus não Se instruía nas escolas das sinagogas. Sua 
mãe foi Seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos 
profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por Ele 
ditas a Moisés para Israel, eram-Lhe agora ensinadas aos joelhos de Sua 
mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas 
dos rabis. Não necessitava da educação obtida de tais fontes; pois Deus 
Lhe servia de instrutor. DTN ��.

��� Se bem que as escolas naquela época eram da própria igreja, por 
que Jesus não foi aprender ali� Marcos �:�-�.

Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava 
quanto à instrução religiosa da mocidade, era considerada sob a 
maldição de Deus. Todavia, o ensino se tornara formal. A tradição havia 
em alto grau sobrepujado as Escrituras. A verdadeira educação teria 
levado os jovens a �que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, 
O pudessem achar�. Atos ��:��. Mas os mestres judeus davam atenção 
a questões cerimoniais. A mente era sobrecarregada com matéria sem 
valor para o que a aprendia, e que não seria reconhecida na escola 
superior das cortes do alto. A experiência obtida mediante a aceitação 
individual da Palavra de Deus, não tinha lugar no sistema educativo. 
Absorvido na rotina das coisas exteriores, o estudante não encontrava 
horas de sossego para estar com Deus. Não Lhe escutava a voz falando 
ao coração. Em sua procura de conhecimentos, desviava-se da Fonte 
de sabedoria. Os grandes elementos do serviço de Deus eram 
negligenciados, obscurecidos os princípios da lei. O que se considerava 
como educação superior constituía o maior obstáculo ao verdadeiro 
desenvolvimento. Sob a influência dos rabis, as faculdades dos jovens 
eram reprimidas. Seu espírito se tornava constrangido e estreito. DTN ��.
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��� Que declarou Lutero sobre os centros educacionais que não 
ensinavam a verdade bíblica� II Timóteo �:�.

Assim escreveu ele �Lutero� acerca das universidades: 
�Receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, 
a menos que diligentemente trabalhem para explicar as Santas 
Escrituras, e gravá-las no coração dos jovens. Não aconselho ninguém a 
pôr seu filho onde as Escrituras não reinem supremas. Toda instituição 
em que os homens não se achem incessantemente ocupados com a 
Palavra de Deus, tem de tornar-se corrupta.� - D�Aubigné. GC ���-���.

��� Por que não é mais tempo de buscar teorias do que se chama 
�educação superior�� Salmos ���:�-�.

Não há agora tempo para encher a mente de teorias do que se 
chama popularmente de �educação superior�. O tempo dedicado àquilo 
que não tende a tornar a pessoa semelhante a Cristo é tempo perdido 
para a eternidade. Não podemos permitir isso, pois cada momento se 
acha pleno de interesses eternos. Agora, quando está para começar a 
grande obra de julgar os vivos, deixaremos que se apoderem do coração 
ambições profanas, levando-nos a negligenciar a educação exigida para 
satisfazer as necessidades nesta época de perigo� �...�

Sabemos que há muitas escolas que oferecem oportunidades 
para aquisição de conhecimentos em ciências, mas desejamos 
alguma coisa mais que isso. A ciência da verdadeira educação 
é a verdade, que deve ser tão profundamente gravada na alma 
que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. 
� TI ���-���. �II TSM ���-����.

Hoje em dia, os rapazes e moças levam anos a adquirir uma 
educação que é como madeira e palha, a serem consumidos na última e 
grande conflagração. A tal educação Deus não dá nenhum valor. 
Muitos estudantes deixam a escola incapazes de receber a Palavra de 
Deus com a reverência e o respeito que lhe rendiam antes de ali terem 
entrado. Sua fé foi eclipsada, no esforço de distinguir-se nos 
vários estudos. CPPE ���.


