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Lição 01                                                         03/07/2021

O Conflito Cósmico

� Não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, 
prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo, Satanás não se 
preocupa; pois que não se acha em perigo de perder os que está 
levando em cativeiro, à sua vontade. Mas ao ser chamada a atenção 
para as coisas eternas, e almas indagarem: �Que é necessário que eu 
faça para me salvar�� ele está a postos, procurando opor seu poder ao 
de Cristo, e neutralizar a influência do Espírito Santo. GC ���.

�� Qual era a razão de Satanás, em certa ocasião, querer se 
apresentar diante de Deus, tal como relata o livro de Jó� 
Que acusação Satanás apresentou em relação ao abençoado servo 
de Deus� Que pretensão de Satanás cada fiel é chamado a refutar� 
Jó �:�-��.

As Escrituras declaram que em certa ocasião, em que os anjos 
de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também 
entre eles �Jó �:��, não para curvar-se perante o Rei eterno, mas para 
favorecer seus maldosos intentos contra os justos. GC ���.

Verso Áureo: Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, 
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa 
tragar; Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se 
cumprem entre os vossos irmãos no mundo. I Pedro 5:8-9.

�� Diante do Conflito Cósmico, que estratégia Satanás usa� 
E quando alguém têm sua mente despertada para as coisas eternas� 
II Timóteo �:��-��.
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Foi para dar com Sua própria vida um exemplo de abnegação, 
que Jesus veio em forma humana. Todos os que aceitam este princípio 
devem ser coobreiros Seus e demonstrar na vida prática esse princípio. 
Escolher o que é reto porque é reto, estar pela verdade ainda que isto 
importe no sofrimento e sacrifício - �esta é a herança dos servos do 
Senhor e a sua justiça que vem de Mim, diz o Senhor�. Isa. ��:��.� �

A respeito de Jó, o patriarca de Uz, o testemunho dAquele que 
pesquisa os corações, foi: �Ninguém há na Terra semelhante a ele, 
homem sincero, e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal.� 
Jó �:�. Contra este homem Satanás apresentou uma insolente acusação. 
Ed. ���-���.

�� Em que lugar ele se faz presente com perversas intenções� 
No que ele dedica todo o seu engano e astúcia� II Coríntios ��:��.

A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio 
que Satanás odeia; ele nega até a existência do mesmo. Desde o início 
do grande conflito tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos 
quais Deus age são egoístas, e da mesma maneira ele considera a todos os 
que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o Seu 
nome, tem por fim refutar esta pretensão de Satanás.�

Muito cedo na história deste mundo, apresenta-se-nos o relato 
da vida de alguém, sobre o qual se desencadeou essa guerra 
de Satanás.� � � �

Com o mesmo objetivo está ele presente quando os homens se 
congregam para o culto a Deus. Posto que oculto das vistas, está ele a 
trabalhar com toda a diligência para dirigir o espírito dos adoradores. 
Semelhante a um hábil general, formula de antemão seus planos. 
Vendo ele o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do 
assunto a ser apresentado ao povo. Emprega então o todo o seu engano e 
astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a 
mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito 
daquele mesmo ponto. Alguém que mais necessite da advertência 
estará empenhado em alguma transação comercial, que requer 
a sua presença ou de algum outro modo será impedido de ouvir as 
palavras que se lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para vida. 
GC ���-���.
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Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher 
sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos 
laboratórios da natureza, e emprega todo o seu poder para dirigir os 
elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir 
a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos, foram 
assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra� É Deus 
q u e  p ro te g e  a s  S u a s  c r i at u ra s ,  g u a rd a n d o - a s  d o  p o d e r 
do destruidor. GC ���.�

Permitido isto, Satanás destruiu tudo quanto Jó possuía: 
manadas, rebanhos, servos e servas, filhos e filhas; e ele �feriu a Jó de 
uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça�. Jó �:�. 
Ed. ���.� � � � � � �

�� Assim, até mesmo de que modo, Satanás opera a fim de assolar o 
mundo com destruição e morte�  I Tessalonicenses �:��-��.

�� Que desgraças Deus permitiu que caíssem sobre Jó� Diante de 
tudo isso, preservou sua fidelidade a Deus� Que conselho recebeu da 
esposa� O que ele respondeu� Jó �:��-��; �:�-��; ��:��-��.

Jó foi privado de suas posses terrenas, e tão afligido no corpo 
que sofreu a repulsa de seus parentes e amigos, mas preservou a 
integridade e a fidelidade a Deus. � TI ���.

�� O que nos revela a experiência de sofrimento do patriarca de Uz� 
I Pedro �:�-��.

Há impiedade em nosso mundo, mas nem todo sofrimento é 
resultado de conduta pervertida. Jó é distintamente colocado diante de 
nós como um homem a quem o Senhor permitiu que Satanás afligisse. 
O inimigo o despojou de tudo o que ele possuía; seus laços familiares 
foram rompidos; seus filhos lhe foram tirados. Durante um tempo 
s e u  c o r p o  f i c o u  c o b e r to  d e  c h a g a s  re p u gn a n te s ,  e  e l e 
sofreu grandemente. �Man. ��, �����. � CB ����.
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Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Este 
anda de um lado para outro na Terra, e anda por ela acima e abaixo. Não 
está desapercebido nem por um instante, temendo perder uma 
oportunidade de destruir pessoas. Importante é que o povo de Deus 
compreenda isto, a fim de escapar-lhe aos ardis. Satanás está 
preparando seus enganos, para que, na última campanha contra o povo 
de Deus, eles não compreendam que é ele. � TI ���. �MJ ���. 

Satanás é o assolador. Deus não pode abençoar quem se recusa 
a ser mordomo fiel. Tudo o que pode fazer é permitir a Satanás que 
realize sua obra destruidora. Vemos calamidades de toda espécie e 
proporções assolarem a Terra, e por quê� Porque o poder regulador de 
Deus não é exercido. O mundo tem desprezado a Palavra de Deus. Os 
homens vivem como se Ele não existisse. Da mesma forma que os 
habitantes do mundo antediluviano, recusam aceitar qualquer idéia 
de Deus. � TI ���.

�� Quando uma pessoa sofre adversidades ou mesmo uma 
calamidade na vida, isto é um indicativo seguro da condição dela 
diante de Deus� Estamos vivendo no tempo em que cada um recebe 
a apropriada recompensa� Por outro lado, o que ocorre muitas 
vezes, com aqueles que ultrapassam a linha protetora que a 
Providência demarcou� Jó �:��; Salmos ���:�-�.

� É natural para os seres humanos pensar que grandes 
calamidades são um seguro indicativo de grandes crimes e enormes 
pecados; mas as pessoas, muitas vezes, equivocam-se ao avaliar assim 
o caráter. Não vivemos no tempo do juízo retributivo. O bem e o mal 
estão misturados, e sobrevêm calamidades a todos. Às vezes, as 
pessoas de fato ultrapassam a linha demarcatória do cuidado protetor 
de Deus, e então Satanás exerce seu poder sobre elas e Deus não 
Se interpõe. �Man. ��, �����. � CB ����.

�� Quem, somente, pode limitar seu poder� Jó �:��.
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�� Que estilo literário predomina no livro de Jó�

�� Como era considerado o próspero servo de Deus pelos 
habitantes de Uz� O que o próprio Deus declara acerca dele� 
Jó �:�-�; ��:�-��, ��-��.

Lição 02                                                          10/07/2021

�� No tempo em que passou como pastor no deserto, que obra 
especial Moisés desempenhou sob a inspiração do Espírito Santo� 
De que modo sempre seriam lidos os livros de Gênesis e Jó pelo povo 
de Deus�  Hebreus ��:��.

Anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele. Ali, sob a 
inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro do Gênesis. Os longos 
anos passados nas solidões do deserto foram ricos de bênçãos, não 
somente para Moisés e seu povo, mas para o mundo em todos os 
séculos subseqüentes. PP ���.

Os longos anos em meio à solidão do deserto não foram 
perdidos. Moisés não apenas obtinha preparo para a grande obra à sua 
frente, mas durante esse período, sob a inspiração do Espírito Santo, 
escreveu o livro de Gênesis e também o livro de Jó, que seriam lidos com o 
mais profundo interesse pelo povo de Deus até o final dos tempos. �ST, �� 
de fevereiro de �����. � CB ����.

Verso Áureo: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; e era 
este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Jó 1:1.

As mais antigas bem como as mais sublimes expressões poéticas 
que se conhecem, encontram-se nas Escrituras. Antes que os primeiros 
poetas do mundo houvessem cantado, o pastor de Midiã �Moisés� 
registrou as seguintes palavras de Deus a Jó, palavras estas a que as 
mais elevadas produções do gênio humano não igualam, ou de que 
não se aproximam, tal é sua majestade: �citação de: Jó ��:�, �-��, 
��-��, ��, ��-��, ��-���. Ed. ���.

O Patriarca Jó
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�� Nos primeiros versos do livro de Jó, que preciosa lição 
aprendemos através do exemplo daquele homem de Uz� 
Sua devoção e cuidado pela família, levavam ele a negligenciar o 
auxílio ao próximo� Jó �:�-�; ��:��-��.

Deus dá em Sua Palavra a descrição de um homem próspero, 
cuja vida foi, na mais exata acepção da palavra, um êxito, homem este 
que tanto o Céu como a Terra se deleitavam em honrar. Ed. ���.

�� Somente como, teremos genuína piedade�

Há duas maneiras de lidar com os filhos - maneiras que diferem 
vastamente nos princípios e nos resultados. A fidelidade e o amor, 
unidos à sabedoria e à firmeza, em harmonia com a Palavra de Deus, 
trarão felicidade nesta vida e na vindoura. A negligência do dever, 
insensata condescendência, o fracasso no restringir e corrigir as tolices 
da juventude, darão em resultado a infelicidade e a ruína final dos 
filhos, decepção e angústia para os pais. ...

Bom seria para os pais aprenderem do homem de Uz uma lição de 
firmeza e de devoção. Jó não negligenciou seu dever para com os de fora 
da família; foi beneficente, bondoso considerado quanto aos interesses 
do próximo; e ao mesmo tempo trabalhava fervorosamente pela 
salvação da própria família. E nas festividades de seus filhos e filhas, 
tremia não acontecesse que eles desagradassem a Deus. Como fiel 
sacerdote do lar, oferecia sacrifícios por eles individualmente. 
Conhecia o ofensivo caráter do pecado, e o pensamento de que 
seus filhos pudessem esquecer as reivindicações divinas, levava-o 
a Deus como intercessor em favor deles. �RH, �� de agosto de �����. 
MM, ����, Filhos e Filhas de Deus, ���.

�Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha 
conhecimento inquiria com diligência� �Jó ��:���. Esta era 
uma evidência de que Jó tinha a retidão conforme Cristo. Mediante 
Jesus os homens podem possuir um espírito de terna piedade 
para com os necessitados e oprimidos. �ST, �� de junho de �����. 
MM, ����, Minha Consagração Hoje, ���.



11

Por toda a parte ao seu redor há os que experimentam aflições, 
que necessitam palavras de simpatia, amor e bondade, bem como de 
nossas orações humildes e piedosas. Alguns sofrem sob a férrea mão da 
pobreza, outros sob enfermidades, mágoas, desalento, perturbações. 
Como Jó, vocês devem ser olhos para os cegos, pés para os coxos, e 
devem interrogar sobre as causas que desconhecem e analisar com o 
objetivo em vista de aliviar as necessidades e ajudar exatamente onde o 
auxílio se fizer mais necessário. � TI ���.

�� Adianta termos apenas bons desejos para com os pobres� 
Devemos esperar que chamem nossa atenção acerca de 
uma necessidade� Salmos ��:��; Gálatas �:�-��.

�� Principalmente, que classes, necessitam de nossa compaixão 
e misericórdia� Jó ��:��.
 

O cego, pela perda da vista, enfrenta desvantagens de todos os 
lados. O coração no qual não se suscitem piedade e simpatia ao ver um 
cego andando às apalpadelas num mundo para ele vestido em trevas é 
de fato duro, e tem de ser abrandado pela graça de Deus. O cego não 
pode contemplar uma face e nela ler bondosa simpatia e verdadeira 
benevolência. Não pode contemplar as belezas da natureza e 
reconhecer o dedo de Deus em Suas obras criadas. Seu júbilo 
confortante não lhe fala para consolá-lo e abençoá-lo quando 
desalento paira sobre ele. Quão rapidamente ele trocaria sua cegueira e 
toda bênção temporal pela bênção da vista. � TI ���.

Os misericordiosos são os que manifestam compaixão para com 
os pobres, os sofredores e oprimidos. MDC ��.

Seus bons desejos, nós lhes agradecemos por eles, mas os 
pobres não se podem manter em conforto, com bons desejos apenas. 
Precisam de provas tangíveis de sua bondade, em forma de alimento e 
vestuário. Deus não pretende que nenhum de Seus seguidores tenha 
de mendigar o pão. Ele lhes deu abundância, a fim de que vocês 
possam suprir-lhes as necessidades que pelos seus esforços e 
economia não são capazes de suprir. Não esperem até que chamem sua 
atenção para as suas necessidades. Ajam como fazia Jó. Aquilo que não 
sabia, ele investigava. Façam um giro de inspeção e verifiquem o que é 
necessário, e como melhor pode ser suprido. � TI ���. �II TSM ��-���.
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Verso Áureo: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te 
perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual 
é a salvação da minha face, e o meu Deus. Salmos 42:11. 

O Refinamento do Caráter 
Através das Provações 

O Senhor em Sua providência trouxera esta prova a Abraão a 
fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé, lições que 
deveriam ser registradas para benefício de todos os que mais tarde 
fossem chamados a suportar a aflição. Deus dirige Seus filhos por um 
caminho que eles não conhecem; mas não Se esquece dos que nEle 
põem a confiança, nem os rejeita. Permitiu que a aflição sobreviesse a 
Jó, mas não o abandonou. Consentiu que o amado João fosse exilado 
para a solitária ilha de Patmos, mas o Filho de Deus o encontrou ali, e 
sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. Deus permite que as 
provações assaltem Seu povo, a fim de que pela sua constância e 
obediência possam eles mesmos enriquecer espiritualmente, e possa o 
seu exemplo ser uma fonte de força aos outros. �Eu bem sei os 
pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não 
de mal.� Jer. ��:��. As mesmas provações que da maneira mais severa 
provam a nossa fé, e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem 
levar-nos para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os 
nossos fardos a Seus pés, e experimentar a paz que Ele, em troca, 
nos dará. PP ���.
 O Senhor trabalhará por todos os que nEle puseram sua 
confiança. Preciosas vitórias serão alcançadas pelos fiéis, inestimáveis 
lições aprendidas e realizadas valiosas experiências. MDC ��.

�� O que são, frequentemente, as aflições� Que sentimentos 
devemos alimentar diante de planos frustrados pela providência� 
Salmos ��:��.

�� Com que propósitos Deus chama muitas vezes Seus filhos a 
suportarem a aflição� Jó �:��; Malaquias �:�.

Lição 03                                                          17/07/2021
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��  D e que obra divina,  não devemos nos surpreender� 
Do que podemos estar certos, quanto a esta obra do Senhor� 
Diante de provações inexplicáveis, o que não podemos permitir� 
Salmos ��:�-��; João ��:�, ��.

 Temos aprendido no meio de sombrias providências que não é 
sábio seguir a própria vontade ou caminho, e não considerar e refletir 
sobre a fidelidade divina. Sinto que somos aqueles que podem 
compreender e simpatizar-se um com o outro. Estamos unidos pela 
graça de Jesus Cristo e nos laços de afinidades cristãs santificados 
pelas aflições. �...�

Aflições são freqüentemente misericórdias disfarçadas. Não 
sabemos o que seríamos sem elas. Quando Deus, em Sua misteriosa 
providência, impede todos os nossos acariciados planos, e recebemos 
tristeza no lugar de alegria, devemos nos curvar em submissão e dizer: 
�Seja feita a Tua vontade, ó Deus.� Precisamos alimentar uma calma e 
devota confiança nAquele que nos ama, e que deu Sua vida por nós. �O 
Senhor, durante o dia, me concede a Sua misericórdia, e à noite comigo 
está o Seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, 
minha rocha: por que te olvidaste de mim� Por que hei de andar eu 
lamentando sob a opressão dos meus inimigos�� �Salmos ��:��. 
�Filhas de Deus, pág. ���-����. MM, ����, Jesus Meu Modelo, ���.

As provações da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso 
caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, 
aparelhar, lustrar, polir; é molesto estar, por força, sob a ação da pedra 
de polimento. MDC ��.

Todas as experiências e circunstâncias são obreiras de Deus para 
que o bem nos seja trazido. �RH, �� de fevereiro de �����. MM, ����, 
Minha Consagração Hoje, ���. 

É possível que, para a formação de nosso caráter, muito trabalho 
seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca que tem de ser 
burilada antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de 
Deus. Não devemos nos surpreender, pois, que, com o martelo e o cinzel, 
Deus Se ponha a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos 
destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra. Só Deus a pode 
executar. E podemos estar certos de que nenhum golpe será dado em 
falso. Todos os Seus golpes são dados com amor, para a nossa felicidade 
perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha para restaurar, não 
para destruir.� �
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Se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos 
permitir que nossa paz nos seja roubada. Conquanto sejamos tratados 
injustamente, não demonstremos raiva. Alimentando o espírito de 
represália, prejudicamo-nos a nós mesmos. Destruímos nossa 
confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Ao nosso lado 
está uma Testemunha, um Mensageiro celestial, que levantará o 
estandarte contra o inimigo. Ele nos envolverá com os brilhantes raios 
do Sol da Justiça. Além disso, Satanás não pode penetrar. Não pode 
atravessar esse escudo de luz sagrada. �ST, �� de agosto de �����. 
MM, ����, Jesus Meu Modelo, ���.

 � � � � � � � � � � �

� Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes 
vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. Isto, o próprio 
Satanás reconheceu, quando disse: �Porventura, teme Jó a Deus 
debalde� Porventura, não o cercaste Tu de bens a ele, e a sua casa, e a 
tudo quanto tem�� Jó �:� e ��. O agente pelo qual Deus protege a Seu 
povo é apresentado nas palavras do salmista: �O anjo do Senhor 
acampa-se ao redor dos que O temem, e os livra.� Sal. ��:�. Disse o 
Salvador, falando daqueles que nEle crêem: �Vede, não desprezeis 
algum destes pequeninos, porque Eu vos digo que os seus anjos nos 
Céus sempre vêem a face de Meu Pai.� Mat. ��:��. Os anjos designados 
para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo tempo acesso à 
Sua presença. GC ���-���.

�� Há real necessidade de tal proteção� Salmos ��:�.

�� Quem é designado para a segurança de cada seguidor de Cristo� 
Salmos ��:�-�.

Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e 
vigilante malignidade do príncipe das trevas, e em conflito com todas 
as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. 
Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Se Deus concedeu a 
Seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas forças 
do mal a serem enfrentadas - agentes numerosos, decididos e 
incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode sem perigo 
achar-se em ignorância ou inadvertência. GC ���.
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O inimigo não pode vencer o humilde que aprende de Cristo, 
aquele que anda, orando, perante o Senhor. Cristo Se interpõe como 
uma proteção, um refúgio contra os assaltos do maligno. É-nos feita a 
promessa: �Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do 
Senhor arvorará contra ele a Sua bandeira.� Isa. ��:��. ...�

�� Como serão chamados os que prosseguirem na verdade� 
João ��:��. 

Calúnia e opróbrio serão a recompensa daqueles que estão ao 
lado da verdade tal como é em Jesus. �Todos os que piamente querem 
viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.� II Tim. �:��. Os que dão 
claro testemunho contra o pecado serão com certeza tão aborrecidos 
como o foi o Mestre que lhes deu esta obra a fazer em Seu nome. Como 
Cristo, serão chamados inimigos da igreja e da religião, e quanto mais 
sinceros e diligentes forem seus esforços para honrar a Deus, tanto mais 
cruel será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Não nos devemos, 
porém, desanimar quando assim formos tratados. �Man. �, �����. 
I ME ��.

�� Se Deus permitisse que Satanás continuasse a tentar Pedro, o que 
lhe teria acontecido� Apesar de toda a capacidade das hostes 
do mal, o que é dito quanto aos que tem fé e confiança em Deus�  
Lucas ��:��-��; Hebreus �:��; �:��-��; ��:�.

Foi permitido a Satanás tentar o muito confiante Pedro, como 
lhe fora permitido tentar a Jó; mas uma vez feito isso, teve que retirar-
se. Se houvesse sido permitido a Satanás prosseguir em sua tentativa, não 
teria havido esperança para Pedro. Ele teria fracassado na fé. Mas o 
inimigo não ousa avançar um milímetro além dos limites que lhe são 
permitidos. Não existe, em toda a capacidade satânica, poder algum 
que incapacite a pessoa que confia, com fé simples, na sabedoria 
que de Deus vem. �Youth�s Instructor, �� de dezembro de �����. 
MM, ����, O Cuidado de Deus, ��.
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Lição 04                                                          24/07/2021

Verso Áureo: Em ti, SENHOR, confio; nunca seja eu confundido. 
Salmos 71:1.

Ainda outro elemento de amargura lhe foi acrescentado na 
taça. Seus amigos, não vendo naquela adversidade senão a retribuição 
do pecado, oprimiam-lhe com acusações de delitos o espírito ferido e 
sobrecarregado. Ed. ���.� � �

�� O que Jó respondeu� Jó ��:�-�; ��:�-�.

�� Jó foi consolado por seus amigos� Do que seus amigos 
o acusaram� Jó �:��-��; �:�-�; �:�-�; ��:�-�.

Seus amigos foram confortá-lo, mas tentaram convencê-lo de 
que ele próprio era responsável por suas aflições devido à sua conduta 
pecaminosa. Ele, contudo, se defendeu e negou a acusação, 
declarando: �Todos vós sois consoladores molestos� �Jó ��:��. Ao 
procurar fazê-lo sentir-se culpado diante de Deus e merecedor de Sua 
punição, eles trouxeram-lhe uma severa prova e representaram a Deus 
sob uma falsa luz. No entanto, Jó não abandonou sua lealdade, e Deus 
recompensou Seu servo fiel. Man. ��, ����. � CB ����.

Os Amigos de Jó 

Jó não foi compreendido por seus amigos. Ele lhes remete suas 
censuras. Mostra-lhes que, se estão defendendo a Deus confessando 
sua fé nEle e sua percepção do pecado, ele tem um conhecimento mais 
profundo e cabal do pecado do que eles jamais tiveram. �Todos vós 
sois consoladores molestos�, é a resposta que ele dá a suas críticas 
e censuras. 
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�� Apesar de firme em sua fé, como estava seu estado de espírito� 
Jó ��:�-�.

�Falaria eu�, disse Jó, �também como vós falais, se a vossa alma 
estivesse em lugar da minha alma� Ou amontoaria palavras contra vós 
e menearia contra vós a minha cabeça�� Mas ele declara que não o faria. 
Eu, diz ele, �vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus 
lábios abrandaria a vossa dor�. Jó ��:�, �, �. � TI ���.� � � � � � �

Aparentemente abandonado do Céu e da Terra, não obstante 
conservando firme sua fé em Deus e a consciência de sua integridade, 
exclamava, angustiado e perplexo: �A minha alma tem tédio de minha 
vida.� Jó ��:�. �...� Os meus parentes me deixaram, E os meus 
conhecidos se esqueceram de mim. ... Os que eu amava se tornaram 
contra mim. Compadecei-vos de mim, amigos meus, Compadecei-vos 
de mim, porque a mão de Deus me tocou.� Jó ��:��, �� e ��. 
Ed. ���-���.� �

�� Como deve-se agir, mesmo com os que são de fato, culpados� 
Como Satanás procura piorar a condição dos que reconhecem 
a própria culpa� Jó �:��.

� Os professos amigos de Jó eram fracos confortadores, tornando 
seu caso mais amargo e insuportável, e Jó não era culpado como eles 
supunham. Os que estão sob a dor e a angústia de seus próprios 
malfeitos, enquanto Satanás procura levá-los ao desespero, são 
justamente as pessoas que mais necessitam de auxílio. A intensa agonia 
da alma vencida por Satanás e que se sente derrotada e indefesa - quão 
pouco é compreendida pelos que deviam atender com terna compaixão 
aos que erram� TM ���.
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Mas embora cansado da vida, a Jó não foi permitido morrer. 

PR ���-���.

�� Mesmo que em nossa vida venhamos a enfrentar tremendas 

dificuldades, isso será motivo para perdermos a confiança 

no Senhor� Salmos ��:�.

Na experiência de todos surgem ocasiões de profundo 

desapontamento e extremo desencorajamento - dias em que só 

predomina a tristeza, e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso 

benfeitor de Seus filhos na Terra; dias em que o dissabor mortifica a 

alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que 

muitos perdem sua confiança em Deus, e são levados à escravidão da 

dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos em tais ocasiões 

discernir com intuição espiritual o significado das providências de 

Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, 

esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os 

montes eternos; e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser.� �
O fiel Jó, no dia de sua aflição e trevas, declarou: �Pereça o dia 

em que nasci.� Jó �:�. �Oh� se a minha mágoa retamente se pesasse. E a 

minha miséria juntamente se pusesse numa balança�� �Quem dera que 

se cumprisse o meu desejo E que Deus me desse o que espero� E que 

Deus quisesse quebrantar-me, E soltasse a Sua mão, e acabasse 

comigo� Isto ainda seria a minha consolação.� Jó �:� e �-��. �...�� �
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Lição 05                                                           31/07/2021

Verso Áureo: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. 
Tiago 5:11.

�� Devido a que crença errônea, os judeus foram levados a 
rejeitar Jesus� 

O Ensinamento de Jesus 
sobre o Sofrimento

� Geralmente, acreditavam os judeus que o pecado é punido 
nesta vida. Toda enfermidade era considerada como o castigo de 
qualquer mau procedimento, fosse da própria pessoa, fosse de seus pais. É 
verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, 
mas esta verdade fora pervertida. Satanás, o autor do pecado e de todas 
as suas conseqüências, levara os homens a considerarem a doença e a 
morte como procedentes de Deus - como castigos arbitrariamente 
infligidos por causa do pecado. Daí, aquele sobre quem caíra grande 
aflição ou calamidade, sofria além disso o ser olhado como 
grande pecador.� � �

�� Qual lição havia sido enviada antes, a fim de evitar isso� 
Tiago �:��-��.

 Assim estava preparado o caminho para os judeus rejeitarem a 
Jesus. Aquele que �tomou sobre Si as nossas enfermidades, e as nossas 
dores�, era considerado pelos judeus como �aflito, ferido de Deus, e 
oprimido�; e dEle escondiam o rosto. Isa. ��:� e �. DTN ���.

Deus dera uma lição destinada a evitar isso. A história de Jó 
mostrara que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina 
sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não entendera a lição. O 
mesmo erro pelo qual Deus reprovara os amigos de Jó, repetiu-se nos 
judeus em sua rejeição de Cristo. DTN ���.�
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�� Compartilhava Jó o pensamento de que calamidades, desastres e 
doenças, seriam só para os ímpios� Os discípulos nutriam a mesma 
concepção errônea� Jó ��:�; João �:�-�.

�

� Houvera um levante em Jerusalém, e Pilatos tentara sufocá-lo 
pela violência. Numa ocasião seus soldados invadiram o átrio do 
templo, e degolaram alguns peregrinos galileus, no ato de oferecer 
seus sacrifícios. Os judeus consideravam a calamidade um castigo 
motivado pelos pecados das vítimas; e aqueles que narravam esse ato de 
violência, faziam-no com satisfação íntima. Segundo seu modo de ver, 
sua felicidade era prova de serem muito melhores, e por isso mais 
favorecidos de Deus do que aqueles galileus. Esperavam ouvir de Jesus 
palavras de condenação sobre esses homens que, sem dúvida, haveriam 
merecido a pena.� �

� A crença dos judeus a respeito da relação existente entre o 
pecado e o sofrimento, partilhavam-na os discípulos de Cristo. 
Procurando corrigir-lhes o erro, não explicou a causa da aflição do 
homem, mas disse-lhes qual seria o resultado. Em virtude da mesma, 
manifestar-se-iam as obras de Deus. �Enquanto estou no mundo�, 
disse Ele, �sou a luz do mundo.� João �:�. Havendo então untado os 
olhos do cego, mandou-o lavar-se no tanque de Siloé e foi restaurada a 
vista do homem. Assim respondeu Jesus, de maneira prática, a pergunta 
dos discípulos, como costumava fazer com as que Lhe eram dirigidas por 
curiosidade. Os discípulos não eram chamados a discutir o fato de quem 
tinha ou não tinha pecado, mas a entender o poder e a misericórdia de 
Deus em dar vista ao cego. DTN ���.

� Os homens de então estavam tão prontos, porém, como hoje 
estão, para concluir que são os favoritos do Céu, e que a mensagem de 
advertência destina-se para os outros. Os ouvintes contaram a Jesus 
de um acontecimento que acabava de causar grande sensação. 
Algumas medidas de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, 
escandalizaram o povo.�

�� Certa feita, que notícia causadora de grande alvoroço contaram 
a Jesus� De que maneira narravam o ato de violência� 
O que, mesmo Seus discípulos, esperavam ouvir� Lucas ��:�.  



21

�� Para que temas Jesus dirigiu a atenção deles� Lucas ��:�-�.  

� Os discípulos de Jesus não aventuravam exprimir sua própria 

opinião sem ter ouvido a de seu Mestre. Ele lhes dera lições adequadas 

no tocante a julgar o caráter de outros homens e a medir a retribuição 

conforme seu juízo acanhado. Contudo esperavam que Cristo 

denunciasse esses homens como mais pecadores que os demais. Grande 

foi sua surpresa pela resposta. PJ ���-���.� �

� Falando Jesus aos discípulos e à multidão, olhava com visão 

profética para o futuro, e via Jerusalém sitiada por exércitos. Ouvia o 

barulho dos estranhos que marchavam contra a cidade escolhida, e via-

os, aos milhares, perecendo no cerco. Muitos judeus eram então 

assassinados como aqueles galileus no átrio do templo, no próprio ato 

de oferecerem o sacrifício. As calamidades que sobrevieram a alguns 

indivíduos, eram advertências divinas a uma nação igualmente culpada. 

�Se vos não arrependerdes�, disse Jesus, �todos de igual modo perecereis.� 

O tempo da graça duraria ainda um pouco para eles. Ainda podiam 

conhecer as coisas que diziam respeito à sua paz. PJ ���-���.

� Voltando-se para a multidão, o Salvador disse: �Cuidais vós que 

esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por 

terem padecido tais coisas� Não, vos digo; antes, se vos não 

arrependerdes, todos de igual modo perecereis.� Luc. ��:� e �. Estas 

terríveis calamidades tinham por finalidade induzi-los a humilhar o 

coração e arrepender-se de seus pecados. A tempestade da vingança 

acumulava-se, para desencadear-se logo sobre todos os que não 

acharam refúgio em Cristo.

�
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Os Irmãos de Jesus
Verso Áureo: E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: 
Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para 
sinal que é contraditado (E uma espada traspassará também a tua 
própria alma); para que se manifestem os pensamentos de 
muitos corações. Lucas 2:34-35.

�� Por qual provação Jesus passou, à semelhança de Jó� Por que Seus 
irmãos achavam que Ele deveria Se submeter à direção deles�  
� � � � � � � �

Lição 06                                                          07/08/2021 

Sendo mais velhos que Jesus, achavam que Ele devia estar sob sua 
direção. Acusavam-nO de Se julgar superior a eles, e O reprovavam por 
Se colocar acima dos mestres, e dos sacerdotes e príncipes do povo. 
Muitas vezes O ameaçavam e procuravam intimidá-Lo; mas Ele seguia 
avante, tomando por guia as Escrituras. �

Jesus amava Seus irmãos e os tratava com incansável bondade, 
mas eles tinham-Lhe ciúmes, manifestando a mais decidida 
incredulidade e desdém. Não Lhe podiam entender o procedimento. 
Grandes eram as contradições que se manifestavam em Jesus. Filho de 
Deus, era no entanto impotente criança. Criador dos mundos, a Terra 
era possessão Sua, e todavia cada passo de Sua existência foi 
assinalado pela pobreza. Possuía dignidade e individualidade 
inteiramente isentas de orgulho terreno ou presunção; não lutava por 
grandeza mundana e achava-se contente até na mais humilde posição. 
Isso irritava os irmãos. Não podiam explicar Sua constante serenidade 
sob provação e privações. Não sabiam que, por amor de nós, Se tornara 
pobre, para que �pela Sua pobreza enriquecêssemos�. II Cor. �:�. Não 
compreendiam melhor o mistério de Sua missão, do que os amigos de Jó 
entendiam sua humilhação e sofrimentos.� � � � � � � � �



23

Da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve 
quinhão que Jesus não provasse. Não faltou quem procurasse lançar 
sobre Ele desprezo por causa de Seu nascimento, e mesmo na infância teve 
de enfrentar olhares desdenhosos e ruins murmurações. Houvesse 
respondido com uma palavra ou olhar impaciente, houvesse cedido 
aos irmãos em um único ato errado que fosse, e teria fracassado em ser 
exemplo perfeito. DTN ��-��.�

� A influência dos rabinos, porém, tornou-Lhe amarga a vida. 
Mesmo na mocidade teve que aprender a dura lição do silêncio e da 
paciência no sofrimento.
� Seus irmãos, como eram chamados os filhos de José, tomavam o 
lado dos rabinos. Insistiam em que a tradição deveria ser atendida, como 
se fossem ordens divinas. �...�

Jesus era malcompreendido dos irmãos, em virtude de não Se 
assemelhar a eles. Sua norma não era a deles. Olhando aos homens via-
os afastados de Deus, sem o poder divino em sua vida. As formas de 
religião que observavam, não lhes podiam transformar o caráter. �...�

�� Na parte religiosa, que partido tomavam os filhos de José�

� Desde os mais tenros anos, a criança judia era rodeada das 
exigências dos rabinos. Rígidas regras se prescreviam para cada ato até 
as mais pequeninas minúcias da vida. Sob a direção dos mestres das 
sinagogas, os jovens eram instruídos nos inúmeros regulamentos 
que, como israelitas ortodoxos, se esperava que observassem. Jesus, 
porém, não Se interessava nessas coisas. Desde a infância agia 
independentemente das leis dos rabinos. As Escrituras do Antigo 
Testamento eram Seu constante estudo, e as palavras �Assim diz o 
Senhor�, Lhe estavam sempre nos lábios. DTN ��.

� � � � � � � �

� Cristo não tinha espírito de exclusivismo, e escandalizara 
especialmente os fariseus por Se afastar a esse respeito de seus rígidos 
regulamentos. Encontrara os domínios da religião cercados de alta 
muralha de exclusivismo, como assunto demasiado santo para a vida 
diária. Esses muros de divisão, Ele os derribou. DTN ��.
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Maria argumentava muitas vezes com Jesus, e insistia em que 
se conformasse com os usos dos rabis. Ele, porém, não podia ser 
persuadido a mudar Seus hábitos de contemplar as obras de Deus e 
buscar aliviar os sofrimentos dos homens ou mesmo dos mudos 
animais. Quando os sacerdotes e mestres solicitavam o auxílio de Maria 
em dirigir Jesus, ficava grandemente perturbada; o coração 
tranqüilizava-se-lhe, porém, quando Ele lhe apresentava as declarações 
das Escrituras em apoio de Seu proceder. 

�� Em que situação ficava Maria� Lucas �:��-��.

A vida de Cristo foi assinalada pelo respeito e o amor à Sua mãe. 
Maria acreditava em seu coração que a santa Criança dela nascida, era 
o tão longamente prometido Messias; não ousava, entretanto, 
exprimir essa fé. Foi, através de sua existência terrestre, uma 
partilhadora dos sofrimentos do Filho. Com dor testemunhava as 
provações que Lhe sobrevinham na infância e juventude. Por justificar o 
que sabia ser direito em Seu procedimento, via-se ela própria em 
situações difíceis. Considerava as relações domésticas, e a terna 
solicitude da mãe em torno dos filhos, de vital importância na 
formação do caráter. Os filhos e filhas de José sabiam isto e, 
prevalecendo-se de sua ansiedade, procuravam corrigir as atitudes de 
Jesus segundo norma deles.� � � � � � � � � � � � � �

� Satanás estava constantemente sugerindo a Seus irmãos, os 
filhos de José, críticas Àquele que parecia tão diferente deles. Todo 
apelo para o mal era recusado por Ele, porque Ele não seria persuadido 
a aceitar o malfeito, ou desviar-Se no mínimo ponto do �Está escrito�. 
Ele parecia ter a Escritura entesourada no coração e mente. 
Ele raramente reprovava as atitudes deles, mas sempre tinha 
uma palavra de Deus para falar-lhes: �Está escrito�. �Man. �, �����. 
MM, ����, Olhando para o Alto, ��.�

Por vezes ela vacilava entre Jesus e Seus irmãos, que não criam 
ser Ele o Enviado de Deus; no entanto, abundantes eram as provas de 
ser divino o Seu caráter. Ela O via sacrificar-Se pelo bem dos outros. Sua 
presença criava em casa uma atmosfera mais pura, e Sua vida era como 
um fermento operando entre os elementos da sociedade. DTN ��.
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�� Como Jesus levou o tremendo peso da responsabilidade� 
I Pedro �:��-��.

Os filhos de José longe estavam de ter simpatia pela obra de 
Jesus. As notícias que lhes chegavam aos ouvidos acerca de Sua vida e 
trabalhos, enchiam-nos de surpresa e terror. Ouviram que dedicava 
noites inteiras à oração, que durante o dia era oprimido por grande 
quantidade de gente, e não Se permitia sequer o tempo necessário 
para comer. Os amigos achavam que Se estava consumindo por Seu 
incessante labor; não podiam explicar a atitude que tinha para com os 
fariseus, e alguns havia que receavam pelo equilíbrio de Sua razão.����
Isso chegou aos ouvidos de Seus irmãos, bem como a acusação dos 
fariseus de que Ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. 
Sentiram vivamente a vergonha que lhes sobrevinha devido a seu 
parentesco com Jesus. Sabiam que tumulto Suas palavras e obras 
ocasionavam, e não somente se alarmavam com as ousadas 
declarações dEle, mas ficavam indignados com a acusação que fazia 
aos escribas e fariseus. Resolveram persuadi-Lo ou constrangê-Lo a 
deixar esse método de trabalhar, e induziram Maria a unir-se a eles, 
pensando que, em vista de Seu amor por ela, poderia conseguir levá-Lo a 
maior prudência. DTN ���.

�� O que é dito dos Seus irmãos durante Seu ministério� 
Mateus ��:��-��.

Jesus atravessou sozinho a infância, a mocidade e os anos 
varonis. Em Sua pureza e fidelidade, pisou sozinho o lagar, e do povo 
n i n g u é m  h av i a  co m  E l e.  Ca r re g o u  o  t re m e n d o  p e s o  d a 
responsabilidade pela salvação dos homens. Sabia que, a menos que 
houvesse decidida mudança nos princípios e desígnios da raça 
humana, todos estariam perdidos. Isso era o peso de Sua alma, e 
ninguém podia avaliar a carga que sobre Ele repousava. Cheio de ardente 
propósito, realizou o objetivo de Sua vida, a fim de servir de luz 
aos homens. DTN ��.
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�� Como Jesus agiu diante da tentativa de intromissão de Seus 

familiares em Seu ministério� Mateus ��:��-��. 

� Enquanto Jesus estava ainda ensinando o povo, os discípulos 

trouxeram a notícia de que Sua mãe e Seus irmãos estavam fora, e 

desejavam vê-Lo. Sabia o que lhes ia no coração, e �respondendo, disse 

ao que Lhe falara: Quem é Minha mãe� e quem são Meus irmãos� 

E, estendendo a Sua mão para os Seus discípulos, disse: Eis aqui Minha 

mãe e Meus irmãos; porque qualquer que fizer a vontade de Meu 

Pai que está nos Céus, este é Meu irmão, e irmã e mãe�. Mat. ��:��-��. 

DTN ���.

�� Qual era a vantagem para os filhos de José e para Maria, sem uma 

ligação espiritual� Lucas ��:��-��.

� Todos os que recebessem a Cristo pela fé, estar-Lhe-iam ligados 

por um laço mais íntimo que os de parentesco humano. Tornar-se-iam 

um com Ele, como Ele era um com o Pai. Crendo em Suas palavras e 

praticando-as, Sua mãe Lhe estava mais próxima e salvadoramente 

ligada, do que por meio do parentesco natural. Seus irmãos não 

receberiam nenhum benefício de sua relação com Ele, a menos que O 

aceitassem como Salvador pessoal. DTN ���.
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Lição 07                                                          14/08/2021

Os Irmãos de Jesus – Parte II

Que apoio teria Cristo encontrado em Seus parentes terrestres, 
houvessem eles crido nEle como enviado do Céu, e com Ele cooperado 
na obra de Deus� Sua incredulidade lançou uma sombra sobre a vida 
terrena de Jesus. Foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição 
que esgotou por nós. 

Verso Áureo: Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui, e vai para a 
Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. 
João 7:3.

� A inimizade ateada no coração humano contra o evangelho, 
experimentou-a vivamente o Filho de Deus, e foi-Lhe mais penosa no 
próprio lar; pois tinha o coração cheio de bondade e amor, e apreciava a 
terna consideração nas relações de família. Seus irmãos desejavam que 
cedesse às idéias deles, quando esse proceder teria estado 
inteiramente em desarmonia com Sua divina missão. Achavam que Ele 
necessitava de seus conselhos. Julgavam-nO sob seu ponto de vista 
humano, e pensavam que, se falasse apenas coisas aceitáveis aos 
escribas e fariseus, evitaria a desagradável controvérsia que Suas palavras 
suscitavam. Consideravam de Sua parte uma exorbitância, pretender 
divina autoridade, e colocar-Se perante os rabis como reprovador de 
seus pecados. Sabiam que os fariseus estavam buscando ocasião de O 
acusar, e achavam que lhes dera suficiente ocasião.
� Com o limitado alcance, não podiam calcular a missão que viera 
cumprir e, portanto, não eram capazes de simpatizar com Ele em Suas 
provações. Suas palavras rudes, destituídas de apreço, mostravam que 
não tinham a verdadeira percepção de Seu caráter, e não discerniam 
que o divino se confundia com o humano. Viam-nO freqüentemente 
cheio de pesar; mas, em vez de O confortar, seu espírito e palavras apenas 
Lhe magoavam o coração. Sua natureza sensível era torturada, mal-
entendidos os motivos que O impeliam, malcompreendida a Sua obra. 
DTN ���-���.

�� Onde a oposição foi mais penosa para Jesus�
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� Os que são chamados a sofrer por amor de Cristo, que têm de 
suportar injustos conceitos e desconfianças, mesmo no próprio seio da 
família, podem encontrar conforto no pensamento de haver Jesus 
sofrido o mesmo. Ele é tocado de compaixão por eles. Convida-os a 
serem Seus companheiros, e a buscar alívio onde Ele próprio o 
encontrava - na comunhão com o Pai.

� Estas coisas tornaram espinhosa a vereda que Jesus devia 
trilhar. Tão penosos Lhe eram os mal-entendidos no próprio lar, que 
experimentou alívio em ir para onde os mesmos não existiam. Um lar 
havia que Ele gostava de visitar - o de Lázaro, Maria e Marta; pois na 
atmosfera de fé e amor Seu espírito tinha repouso. Ninguém, entretanto, 
havia no mundo capaz de compreender-Lhe a divina missão, ou saber 
a responsabilidade que sobre Ele pesava pelo bem da humanidade. 
Muitas vezes só podia encontrar conforto em isolar-Se, e comungar 
com Seu Pai celeste. DTN ���.

� Os que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, não são 
deixados órfãos, suportando sozinhos as provações da vida. Ele os 
recebe como membros da família celeste; pede-lhes que chamem Pai a 
Seu próprio Pai. São Seus �pequeninos�, caros ao coração de Deus, a Ele 
ligados por ternos e indissolúveis laços. Tem por eles inexcedível ternura, 
sobrepujando tanto a que nosso pai e nossa mãe sentiam por nós 
mesmos em nosso desamparo como o divino ultrapassa o humano. 
DTN ���.

�� Que conforto é dado a todo aquele que sofre por amor de Cristo� 

� Seus irmãos apresentavam muitas vezes a filosofia dos fariseus, 
batida e mofada pelo tempo, e ousavam pensar que podiam ensinar 
Àquele que compreendia toda a verdade e entendia todos os 
mistérios. Condenavam francamente o que não podiam compreender. 
Suas censuras eram-Lhe vivas provações, e Sua alma consumia-se e 
enchia-se de aflição. Professavam fé em Deus, e O julgavam estar 
reivindicando quando O tinham ao próprio lado em carne, e não 
O conheciam.

�� Que filosofia Seus irmãos apresentavam� Em que lar nosso 
Senhor encontrava paz e repouso� Colossenses �:�-�.
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�� Que outro episódio é relatado nas Escrituras sobre Jesus 
e Seus irmãos� O que eles achavam ser um erro de Sua parte� 
Eram eles Seus discípulos� João �:�-�.

Quando os filhos de José faziam seus preparativos para assistir à 
festa dos tabernáculos, viram que Cristo não dava nenhum passo que 
Lhe indicasse a intenção de a ela assistir. Observavam-nO com 
ansiedade. Desde a cura de Betesda, Ele não concorrera mais às 
reuniões nacionais. Para evitar inúteis conflitos com os chefes em 
Jerusalém, restringira Seus labores à Galiléia. Seu aparente desprezo das 
grandes assembléias religiosas e a inimizade para com Ele manifestada 
pelos sacerdotes e rabis, eram causa de perplexidade para os que O 
rodeavam, mesmo os próprios discípulos e parentes. Acentuara em Seus 
ensinos as bênçãos da obediência à lei de Deus e, não obstante, parecia 
Ele próprio ser indiferente ao serviço divinamente estabelecido. O 
misturar-Se com publicanos e outros de má reputação, Seu 
menosprezo pelas observâncias dos rabis e a liberdade com que punha 
de lado as exigências tradicionais quanto ao sábado, tudo parecendo 
colocá-Lo em antagonismo com as autoridades religiosas, despertava 
muita indagação. Seus irmãos pensavam ser um erro de Sua parte alienar 
de Si os grandes e doutos da nação. Achavam que esses homens deviam 
ter razão, e que era erro de Jesus colocar-Se em oposição aos mesmos. 
Tinham, porém, testemunhado Sua vida irrepreensível e, conquanto 
não se classificassem entre Seus discípulos, haviam sido profundamente 
impressionados por Suas obras. A popularidade dEle na Galiléia aprazia-
lhes às ambições; ainda esperavam que desse um testemunho de poder 
que levasse os fariseus a ver que era o que pretendia ser. Que seria se Ele 
fosse o Messias, o Príncipe de Israel� Nutriam esse pensamento com 
ufana satisfação. DTN ���.

�� De que maneira manifestaram dúvida e incredulidade� 
Por que ficaram decepcionados�

Tão ansiosos estavam a esse respeito, que insistiram com Cristo 
em que fosse a Jerusalém. �Sai daqui�, disseram, �e vai para a Judéia, 
para que também os Teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque 
não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em 
oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-Te ao mundo.� João �:� e �. 
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� Os irmãos de Jesus raciocinavam, partindo do motivo egoísta 
tantas vezes encontrado no coração dos ambiciosos de ostentação. 
Este espírito era que predominava no mundo. Escandalizavam-se 
porque, em vez de buscar um trono temporal, Cristo declarava ser o 
pão da vida. Ficaram decepcionados quando tantos de Seus discípulos O 
abandonaram. Eles próprios desviaram-se dEle para escapar à cruz de 
terem de reconhecer o que Suas obras revelam - que era o Enviado 
de Deus. DTN ���-���.

O �se� manifestava dúvida e incredulidade. Atribuíam a Cristo 
fraqueza e covardia. Se Ele sabia ser o Messias, por que essa estranha 
reserva e inação� Se possuía na verdade esse poder, por que não ir 
ousadamente a Jerusalém e afirmar Seus direitos� Por que não realizar 
em Jerusalém as maravilhosas obras que dEle se contavam na Galiléia� 
Não Te ocultes em retiradas províncias, diziam, fazendo Tuas 
poderosas obras em benefício de ignorantes camponeses e 
pescadores. Apresenta-Te na capital, conquista o apoio dos sacerdotes 
e principais, e une a nação no estabelecimento do novo reino. 

�� Como Cristo respondeu� João �:�-��.

Seus irmãos Lhe haviam falado em tom de autoridade, ditando 
o caminho que devia seguir. Ele lhes devolveu a censura, classificando-
os, não com Seus abnegados discípulos, mas com o mundo. �O mundo 
não vos pode aborrecer�, disse Ele, �mas ele Me aborrece a Mim, 
porquanto dele testifico que as suas obras são más.� João �:�. O mundo 
não aborrece os que se lhe assemelham no espírito; louva-os como seus.
� O mundo, para Cristo, não era um lugar de comodidade nem 
engrandecimento do próprio eu. Ele não estava à espreita da 
oportunidade de tomar seu poder e glória. O mundo não Lhe oferecia 
esse prêmio. Era simplesmente o lugar a que Seu Pai O enviara. 

Os irmãos aqui mencionados eram os filhos de José, e suas 
palavras foram ditas com ironia. Era muito doloroso para Cristo que Seus 
parentes mais próximos não entendessem Sua missão e apoiassem as 
idéias sugeridas pelos inimigos dEle. Mas o Salvador não respondeu ao 
cruel sarcasmo com palavras da mesma natureza. Compadeceu-Se da 
ignorância espiritual de Seus irmãos e ansiou dar-lhes uma 
compreensão clara de Sua missão. �Man. ��, �����. � CB ����. � � � � � � � � � � � � � �
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�� Temos evidências bíblicas de que, mais tarde, pelo menos um dos 
Seus irmãos, reconheceu que Ele era o Cristo, e que tenha se tornado 
bem destacado na igreja primitiva� É possível que outros irmãos 
tenham aceitado, também� Qual Tiago foi morto a mando 
de Herodes� Marcos �:�; Atos �:��-��; ��:�-�; ��:�, ��; ��:��-��, 
��-��; I Coríntios �:�-�; ��:�-�; Gálatas �:��-��; �:�.

� Tiago presidiu ao concílio. �relatado em Atos ��� �...� Nesta 
ocasião parece ter sido escolhido Tiago para anunciar a decisão tomada 
pelo concílio. AA ���-���.

 Ele fora dado pela vida do mundo, para executar o grande plano 
da redenção. Estava realizando Sua obra em favor da raça caída. Mas 
não devia ser presunçoso, nem Se precipitar no perigo, nem apressar a 
crise. Cada acontecimento em Sua obra tinha sua hora determinada. 
Cumpria-Lhe esperar pacientemente. Sabia que havia de ser objeto do 
ódio do mundo; sabia que Sua obra Lhe traria em resultado a morte; 
mas expor-Se antecipadamente não seria a vontade de Seu Pai. 
DTN ���.

� Entre os apóstolos que se empenhavam neste trabalho 
�evangelizar em Jerusalém� encontravam-se preeminentemente 
Pedro, Tiago e João, os quais estavam convictos de que Deus os havia 
indicado para pregarem a Cristo entre os seus compatriotas. AA ���. � �

 � Quando pensamos no grande desejo de Paulo em harmonizar-
se com seus irmãos, sua bondade para com os fracos na fé, sua 
reverência pelos apóstolos que haviam estado com Cristo, e por Tiago, o 
irmão do Senhor, e seu propósito de tornar-se tanto quanto possível 
tudo para com todos sem sacrificar princípios - quando pensamos em 
tudo isto, surpreende menos que ele tenha sido constrangido a se 
desviar do caminho firme e decidido que até aí seguira. Mas em vez de 
alcançar o objetivo desejado, seus esforços pela conciliação apenas 
precipitaram a crise, apressaram os sofrimentos que lhe estavam 
preditos, e resultaram em separá-lo de seus irmãos, privando a igreja de 
uma de suas mais fortes colunas, e levando a tristeza aos corações 
cristãos em toda parte. AA ���.
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Lição 08                                                         21/08/2021

A Esperança de Jó
Verso Áureo: Ainda que Ele me mate, nEle esperarei. Jó 13:15.

� � � �

Deus pode permitir o surgimento de uma cadeia de 
circunstâncias que os levem a correr para a Fortaleza, pela fé insistindo 
junto ao trono de Deus em meio a espessas nuvens de trevas, pois 
mesmo aqui Sua presença está oculta. Mas Ele está sempre pronto a 
livrar a todos que nEle confiam. Assim obtida, a vitória será mais 
completa, o triunfo mais seguro, porque o provado, pressionado e 
afligido, pode dizer: �Ainda que Ele me mate, nEle esperarei.� Jó ��:��. 
� TI ���.

Que é a tentação� É o meio pelo qual os que afirmam ser 
filhos de Deus são experimentados e provados. �...� Foi permitido 
que Jó sofresse; foi tentado severamente; mas não expressou 
uma palavra contra Deus. �ST, �� de março de �����. MM, ����, 
Nos Lugares Celestiais, ���.

�� Como podemos entender as palavras exasperadas de Jó 
dirigidas a Deus � foram acusações contra Ele ou desabafos diante 
do Único que lhe conhecia o coração e sabia da sua inocência� 
Jó �:��-��; �:�; ��:��-��; ��:��-��; ��:�-��.

Das profundezas do desencorajamento e desânimo Jó se 
levanta para as alturas da implícita confiança na misericórdia e o poder 
salvador de Deus. Triunfantemente declarou: �Ainda que Ele me mate, 
nEle esperarei; ... Também isto será a minha salvação.� Jó ��:�� e ��. 
PR ���-���.

�� Perdeu o patriarca a fé no Senhor� Quando a depressão nos 
arrebata a felicidade, do que devemos nos lembrar� Nossa plena 
confiança em Deus deve ser expressa em que palavras, 
à semelhança de Jó� Jó ��:��-��; Habacuque �:��-��; João ��:��; 
Romanos �:��-��.
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Quando a depressão baixa sobre a alma, isto não é evidência de 
que Deus tenha mudado. Ele é o mesmo �ontem, e hoje, e eternamente�. 
Heb. ��:�. Estareis seguros do favor de Deus quando sois sensíveis aos 
raios do Sol da justiça; mas se nuvens pairarem sobre vossa alma, não 
vos deveis sentir abandonados. Vossa fé tem de atravessar as sombras, 
vossos olhos devem ser simples e todo o corpo será pleno de luz. As 
riquezas das graças de Cristo têm de ser conservadas na mente. 
Entesourai as lições que Seu amor provê. Seja vossa fé qual a de Jó, para 
que possais declarar: �Ainda que Ele me mate, nEle esperarei.� Jó ��:��. 
Apegai-vos às promessas de vosso Pai celestial, e lembrai-vos de Seu 
antigo trato convosco e com os Seus servos; pois �todas as coisas 
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus�. 
Rom. �:��. �RH, �� de janeiro de �����. II MCP ���.� � � � � �

Digam os que se encontram em angustiosas situações e sob 
provas penosas: �Ainda que Ele me mate, nEle esperarei.� Jó ��:��. 
CPPE ���.

Não devemos seguir a Cristo intermitente ou caprichosamente, 
apenas quando é para vantagem nossa. Devemos decidir segui-Lo. 
Na vida diária devemos seguir o Seu exemplo, como um rebanho 
segue, confiante, seu pastor. Devemos segui-Lo mesmo sofrendo 
por Sua causa, dizendo a todo passo: �Ainda que Ele me mate, 
nEle esperarei.� Jó ��:��. �RH, �� de abril de �����. MM, ����, 
Nos Lugares Celestiais, ���.

�� Vislumbrando o tempo da vinda de Jesus em glória e majestade, 
que palavras cheias de confiança proferiu� Como alcançaremos esta 
fé em nossa experiência cristã� Jó ��:��-��; Mateus ��:��-��.

Ao passo que os ímpios fugirão de Sua presença, os seguidores 
de Cristo rejubilarão. Vislumbrando o tempo do segundo advento de 
Cristo, disse o patriarca Jó: �Vê-Lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, 
e não outros, O verão.� Jó ��:��. PJ ���.� � � �
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O patriarca Jó, na noite de sua aflição, exclamou com inabalável 
confiança: �Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Se levantará 
sobre a Terra. ... Ainda em minha carne verei a Deus. Vê-Lo-ei por mim 
mesmo, e os meus olhos, e não outros, O verão.� Jó ��:��-��. GC ���.� � � � � � � �

Levando a cruz, vossa experiência pode ser de molde a serdes 
habilitados a dizer: ��Eu sei que o meu Redentor vive� �Jó ��:���, e 
porque Ele vive, eu também viverei.� Que certeza esta� �Man. ��, �����. 
MM, ����, Filhos e Filhas de Deus, ���.

Não descanse até que possa dizer sinceramente: �Meu Redentor 
vive� �Jó ��:���, e, porque Ele vive, eu também viverei. � TI ��.� � � �

Convido as crianças e os jovens a esvaziarem a mente de loucas 
vaidades, e tornarem Jesus seu amigo para sempre. ... É loucura estar 
tranqüilo e à vontade como tantos estão atualmente, sem ter nenhuma 
certeza de serem na verdade filhos e filhas de Deus. Acham-se em jogo 
interesses eternos... Caí de joelhos em oração pedindo forças para 
vencer as tentações, e devotai vosso tempo a esquadrinhar a Bíblia. ... 
Não precisais ficar ansiosos; verdadeira luz irradia da Palavra de Deus 
sobre o coração aberto para receber-lhe os preciosos raios; e pertence-
vos o privilégio de dizer: �Eu sei que o meu Redentor vive�. Jó ��:��. 
�RH, � de novembro de �����. MM, ����, Nossa Alta Vocação, ���.

�� Que dura reprovação foi dada pela pena inspirada a uma família 
c r i s t ã  q u e  s e  e n t r e g o u  a  u m  l u t o  s e m  f i m ,  p e r m e a d o 
de lamentações� I Coríntios ��:��-��; I Tessalonicenses �:��-��.

� Caros amigos: Foi-me mostrado que vocês, como uma família, 
sofrem muita tristeza desnecessária. Deus não designou que os irmãos 
fossem desventurados. Vocês, no entanto, têm desviado a mente de 
Cristo e a centralizado sobremaneira em si mesmos. O grande pecado 
de sua família é a desnecessária murmuração sobre as providências 
divinas. Sua insubmissão a respeito é realmente alarmante. �...� Suas 
continuadas murmurações os estão separando de Deus. � TI ���
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� À medida que os benefícios concedidos pelo Pai do Céu às Suas 

criaturas são contados minuciosamente, vocês não se sentem 

reprovados por suas ingratas lamentações� �...� Vocês sabem que a 

morte é um poder ao qual ninguém pode resistir, mas tornou sua vida 

quase inútil por sua inútil tristeza. Seus sentimentos têm sido pouco 

menos que rebelião contra Deus. Vi todos vocês a entregar-se ao luto, e 

cedendo aos seus agitados sentimentos, até que suas ruidosas 

demonstrações de tristeza levaram os anjos a esconder a face e afastar-

se do cenário.

� O Senhor é gracioso, misericordioso e fiel. Ele permitiu que alguém 

de seus laços domésticos, que era a mais inocente e a melhor preparada, 

descansasse durante os perigos dos últimos dias. Oh� não se excluam 

diante da melodia e do regozijo, lamentando como se não houvesse 

ressurreição dos mortos, mas louvem ao Senhor porque para ela não há 

mais morte, sofrimento, não mais tristeza. Ela descansa em Jesus até o 

Doador da vida chamar à gloriosa imortalidade Seus santos 

que dormem. � TI ���-���.

� Enquanto assim davam expressão a seus sentimentos, 

lembraram-se de que têm no Céu, um Pai que deu Seu Filho unigênito 

para morrer por nós, a fim de que a morte não fosse um sono eterno� 

Lembraram-se de que o Senhor da vida e glória passou pelo túmulo e o 

iluminou com Sua própria presença� Disse o discípulo amado: 

�Escreve: Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no 

Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as 

suas obras os sigam.� Apocalipse ��:��. Bem sabia o apóstolo acerca do 

que estava falando, ao escrever essas palavras; mas, quando vocês 

cedem a uma incontida tristeza, porventura sua conduta é coerente com 

o conforto que elas expressam� 
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�� A Bíblia ensina que os fiéis que falecem vão imediatamente 

para o Céu� Portanto, em que condição ficam, até serem 

ressuscitados da tumba� Eclesiastes �:�, ��; Apocalipse ��:��.

A Bíblia claramente ensina que os mortos não vão 

imediatamente para o Céu. Eles são representados como estando a 

dormir até à ressurreição. �I Tess. �:��; Jó ��:��-��.� No mesmo dia em 

que se quebra a cadeia de prata, e se despedaça o copo de ouro 

�Ecl. ��:��, perecem os pensamentos dos homens. Os que descem à 

sepultura estão em silêncio. Não mais sabem de coisa alguma que se 

faz debaixo do Sol �Jó ��:���. Bendito descanso para o justo cansado� 

Seja longo ou breve o tempo, não é para eles senão um momento. 

Dormem, e são despertados pela trombeta de Deus para uma 

imortalidade gloriosa. �Porque a trombeta soará, e os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis. ... Quando isto que é corruptível se 

revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da 

imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada 

foi a morte na vitória.� I Cor. ��:��-��. Ao serem eles chamados de seu 

profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. 

A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento o de que 

estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu 

primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: 

�Onde está, ó morte, o teu aguilhão� Onde está, ó inferno, a tua vitória�� I 

Cor. ��:��. GC ���.



37

Quando Jó ouviu do redemoinho, a voz do Senhor, exclamou: 
�Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó ��:�. Foi 
quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins a clamar - 
�Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos� - que exclamou: �Ai de 
mim, que vou perecendo�� Isa. �:� e �. Arrebatado ao terceiro Céu, 
Paulo ouviu coisas que não era possível ao homem proferir e fala de si 
mesmo como �o mínimo de todos os santos�. II Cor. ��:�-�; Efés. �:�. Foi 
o amado João, que se reclinou ao peito de Jesus, e Lhe contemplou a 
glória, que caiu como morto aos pés de um anjo �Apoc. �:���.� � � � �

Lição 09                                                          28/08/2021

�� Como o Senhor apareceu e respondeu a Jó� A reação do patriarca 
foi semelhante a outros que falaram com Deus� Antes deste 
encontro, como Jó pensava que seria� Jó ��:�-�; ��:�-��, ��-��, 
��-��; ��:�-�; ��:�-�. 

O Restabelecimento de Jó
Verso Áureo: Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo 
eu, diz o Senhor DEUS, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, 
mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. 
Ezequiel 14:20.

Deus assume o caso de Jó pessoalmente. Sua paciência tem sido 
severamente provada; mas, quando Deus fala, todos seus sentimentos 
banais são mudados. A justificação própria que ele julgou ser necessária 
para resistir à condenação de seus amigos não é necessária para com 
Deus. Ele nunca julga mal; Ele nunca erra. � TI ���.�

�Depois disto o Senhor respondeu a Jó dum redemoinho� 
�Jó ��:��, e revelou a Seu servo a força do Seu poder. Quando Jó teve um 
vislumbre de seu Criador, abominou-se a si mesmo, e se arrependeu no 
pó e na cinza. Então o Senhor pôde abençoá-lo abundantemente, e 
fazer os seus últimos dias os melhores de sua vida. PR ���.�� � � �
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Não pode haver exaltação própria, jactanciosa pretensão à 
libertação do pecado, por parte dos que andam à sombra da cruz do 
Calvário. Sentem eles que foi seu pecado o causador da agonia que 
quebrantou o coração do Filho de Deus, e este pensamento os levará à 
humilhação própria. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente 
discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano, e sua única 
esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. 
GC ���.

�� Como agirá diante de Deus aquele que reconhece Sua sublime 
majestade e sabedoria�  Isaías ��:�-�; ��:��.

�

� Somos tão ignorantes acerca de Deus como criancinhas; mas, 
como criancinhas, é-nos dado amá-Lo e obedecer-Lhe. CBV ���.� � �

 

�� Apesar de estarmos em um mundo rebelde, como o Senhor age, 
principalmente em favor dos crentes� Mateus ��:��-��.

� Coisa alguma pode acontecer em qualquer parte do Universo, 
sem o conhecimento dAquele que é onipresente. Nem um 
acontecimento sequer da vida humana é desconhecido a nosso 
Criador. Enquanto Satanás está continuamente imaginando o mal, o 
Senhor nosso Deus governa tudo, de modo que ele não cause dano a 
Seus filhos obedientes e confiantes. O mesmo poder que controla as 
empoladas ondas do oceano, pode contrabalançar todo o poder 
da rebelião e do crime. Deus pode dizer a um como ao outro: 
�Até aqui virás, e não mais adiante� �Jó ��:���. �ST, �� de julho de �����. 
MM, ����, A Fé pela Qual Eu Vivo, ��.

� Pudessem os homens enxergar um momento para além do 
horizonte da visão finita, pudessem ter um vislumbre do Eterno, e toda 
boca se calaria com seu orgulho. Finitos são os homens que vivem 
neste pequenino átomo de mundo; Deus tem inumeráveis mundos 
obedientes a Suas leis, e dirigidos para Sua glória. CPPE ��.�
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�� Mesmo o mais inteligente dos homens consegue decifrar todas as 
obras e desígnios do Criador� Jó �:�-��; ��:�; ��:�-�; ��:��-��; 
Romanos ��:��-��.

� Pessoas da mais alta inteligência não conseguem compreender 
os mistérios de Jeová revelados na natureza. A inspiração divina faz 
muitas perguntas que o mais sábio erudito não pode responder. Essas 
perguntas não foram feitas com a suposição de que pudéssemos dar 
respostas às mesmas, mas a fim de chamar nossa atenção para os 
profundos mistérios de Deus e fazer com que saibamos que �nossa� 
sabedoria é limitada, que nas coisas comuns da vida diária há mistérios 
além da compreensão de mentes finitas, que o discernimento e os 
propósitos de Deus são inescrutáveis e que Sua sabedoria é insondável. 
Mesmo quando Se revela, Deus o faz ocultando-Se na densa nuvem 
do mistério. �...�� � � �

� Contudo, só porque a ciência humana não consegue, com suas 
pesquisas, explicar os caminhos e as obras do Criador, as pessoas 
duvidam da existência de Deus e atribuem poder infinito à natureza. A 
existência de Deus, Seu caráter e Sua lei são fatos que os argumentos 
humanos mais capazes não conseguem refutar. Eles negam os reclamos 
de Deus e negligenciam os interesses de sua própria alma porque não 
conseguem entender os caminhos e as obras de Deus. No entanto, 
Deus sempre busca instruir os seres humanos finitos para que possam 
exercer fé nEle e se entregar inteiramente em Suas mãos. Cada gota de 
chuva ou floco de neve, cada haste de grama, cada folha, cada flor e 
cada arbusto testifica de Deus. Essas pequenas coisas tão comuns que 
nos rodeiam ensinam a lição de que nada passa despercebido ao Deus 
infinito, nada é demasiado pequeno para receber Sua atenção. �General 
Conference Daily Bulletin, �� de fevereiro de ����, Artigo A�.  � CB ����.

� Nem mesmo o mecanismo do corpo humano pode ser 
plenamente compreendido; ele apresenta mistérios que intrigam os 
mais inteligentes. 
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�� Que palavras o Senhor dirigiu aos amigos do patriarca� Jó ��:�-�.

Jó foi severamente afligido, e seus amigos procuraram fazê-lo 

reconhecer que seu sofrimento era resultado do pecado, e levá-lo a 

sentir-se sob condenação. Representaram seu caso como o de um 

grande pecador; mas o Senhor os repreendeu pela maneira como 

julgaram Seu fiel servo. �Man. ��, �����. � CB ����.

Foi feito a Jó de acordo com sua fé. �Prove-me�, disse ele, �e 

sairei como o ouro.� Jó ��:��. Assim foi. Por sua paciente persistência 

reivindicou seu caráter, e bem assim o dAquele de quem ele era 

representante. E �o Senhor virou o cativeiro de Jó; ... e o Senhor 

acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. 

E, assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que 

o primeiro�. Jó ��:�� e ��. Ed ���.

�� O que o escritor inspirado fez questão de relatar em relação às 

filhas de Jó� Jó ��:��-��.

�� Quando Deus mudou a sorte de Jó, por quais pessoas ele orava� 

Jó ��:��-��.

Jó foi despojado de seus tesouros terrestres, separado dos 

filhos, e tornado espetáculo repugnante aos amigos, mas Deus, 

quando houve por bem, mostrou que não abandonara Seu servo. 

�Carta ��, �����. MM, ����, Nos Lugares Celestiais, ���.�

�� Depois de passar pela prova, por quantos anos ele ainda viveu� 

Jó ��:��-��.
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Esforcemo-nos para andar na luz como Cristo está na luz. O 
Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orou, não só por si mesmo, mas 
pelos que a ele se opunham. Quando sentiu o fervoroso desejo de que as 
pessoas que pecaram contra ele fossem ajudadas, ele próprio recebeu 
ajuda. Oremos não por nós mesmos, mas por aqueles que nos magoaram 
e que continuam a nos magoar. Orem, orem, especialmente em 
pensamento. Não deem descanso ao Senhor; pois Seus ouvidos estão 
abertos para ouvir as orações sinceras e persistentes feitas quando a 
alma se humilha diante dEle. �Carta ��, �����. � CB ����.

��  Caso quisermos re ceb er  auxí l io  divino,  tal  como Jó 
o teve, até mesmo por quais pessoas, teremos que orar� 
Salmos ��:��; I Pedro �:�-�.

��� Ao que é comparada a vida cristã� Alguém alcançará o Céu sem 
f é  e  p e r s e v e r a n t e  e s f o r ç o �  S o m o s  s a l v o s  e m  g r u p o s 
ou individualmente� Romanos �:��-��; Gálatas �:��-��; 
Ezequiel ��:��.

A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nesta guerra não há 
trégua; o esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim fazendo 
que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade 
cristã deve ser buscada com irresistível energia, e mantida com resoluta 
fixidez de propósito.� � � � �

Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante 
esforço em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si nessa luta; 
nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos 
individualmente responsáveis pelos resultados do conflito; ainda que 
Noé, Jó e Daniel estivessem na Terra, não poderiam, por sua justiça, 
livrar nem filho nem filha. CBV ���.
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Lição 10                                                         04/09/2021

A Profetisa Débora

�� Que mulher era profetisa e juíza em Israel, naquela época� 
Que mensagem o Senhor deu a ela� Juízes �:�-�.

Havendo-se novamente separado de Deus pela idolatria, os 
israelitas foram severamente oprimidos por esses inimigos. As 
propriedades e até a vida do povo estavam em constante perigo. Por isso 
as aldeias e as habitações isoladas foram abandonadas, e o povo 
reuniu-se nas cidades muradas. As estradas principais não eram 
usadas, e as pessoas iam de um lugar para outro por caminhos pouco 
freqüentados. Nos lugares em que se tirava água, muitos 
eram assaltados e até assassinados, e para aumentar sua aflição, os 
israelitas estavam indefesos. Entre quarenta mil homens, não 
se encontrou uma só espada ou lança. �ST, �� de junho de �����. 
MM, ����, E Recebereis Poder, ���.

Durante vinte anos os israelitas sofreram sob o jugo do 
opressor; então eles se voltaram de sua idolatria, e em humildade e 
arrependimento clamaram ao Senhor por livramento. E não clamaram 
em vão. Habitava em Israel uma mulher, famosa por sua religiosidade, e 
por meio dela o Senhor escolheu livrar o Seu povo. Seu nome era 
Débora. Era conhecida como profetisa, e na ausência dos costumeiros 
juízes, o povo se dirigia a ela em busca de conselho e justiça.

�� No tempo dos juízes, por quantos anos foram oprimidos pelo 
rei Jabim� Juízes �:�-�.

Verso Áureo: Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do SENHOR, acremente 
amaldiçoai aos seus moradores; porquanto não vieram ao socorro do 
SENHOR, ao socorro do SENHOR com os valorosos. Juízes 5:23.
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Baraque sabia que os hebreus estavam dispersos, desalentados 
e desarmados, e conhecia a força e destreza de seus inimigos. Embora 
tivesse sido escolhido pelo próprio Deus para libertar a Israel, e 
recebido a garantia de que Deus estaria com ele e subjugaria os seus 
inimigos, era tímido e receoso. Ele aceitou a mensagem de Débora 
como sendo a palavra de Deus, mas tinha pouca confiança em Israel, e 
temia que eles não obedecessem à sua convocação. E recusou envolver-
se nesse empreendimento duvidoso a menos que Débora o 
acompanhasse e apoiasse seus esforços através de sua influência e 
conselho. �ST, �� de junho de �����. MM, ����, Refletindo a Cristo, ���. 
�� CB �����.

Baraque convocou então um exército de dez mil homens, e 
subiu ao Monte Tabor, como o Senhor havia ordenado. Sísera 
imediatamente reuniu uma força imensa e bem equipada, esperando 
cercar os hebreus e deles fazer presa fácil. Os israelitas... olhavam com 
terror sobre o vasto exército espalhado na planície abaixo deles, 
equipados com todos os petrechos de guerra. ... 

�� Baraque acreditou que era uma mensagem de Deus� 
Mas, o que exigiu de Débora� O que ela lhe respondeu� Juízes �:�-�.

�� Apesar da superioridade do inimigo, como se deu a vitória� Quem, 
somente, escapou� Entre, quais nomes, Paulo colocou o de Baraque� 
Juízes �:��-��; Hebreus ��:�-�, ��-��.

O Senhor comunicou a Débora o Seu propósito de destruir os 
inimigos de Israel, e mandou-a chamar um homem por nome Baraque, 
da tribo de Naftali, e dar-lhe a conhecer as instruções que recebera. 
Ela, por conseguinte, mandou chamar a Baraque, e instruiu-o a reunir 
dez mil homens das tribos de Naftali e Zebulom, a fim de guerrear 
contra o exército do rei Jabim. �ST, �� de junho de �����. MM, ����, 
E Recebereis Poder, pág. ���. �Trechos em � CB �����.
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�
�� Por quanto tempo ficou o povo liberto� Como Débora 
comemorou a vitória� Juízes �:�-��.

Grandes facas em forma de foice foram fixadas nos eixos, de 
modo que os carros de guerra, ao serem conduzidos contra as fileiras 
do inimigo, haveriam de cortá-los como trigo.

A princípio, Jael ignorou a identidade do seu visitante e 
resolveu lhe dar guarida; mas depois, ao saber que era Sísera, o 
inimigo de Deus e de Seu povo, mudou de idéia. E, enquanto ele jazia 
adormecido diante dela, Jael dominou sua natural relutância diante de 
um ato como aquele e o matou, cravando-lhe uma estaca na fonte que o 
prendeu à terra. Quando Baraque, em perseguição ao inimigo, passou 
por aquele caminho foi convidado por Jael a contemplar o jactancioso 
capitão morto, a seus pés � morto pela mão de uma mulher. 
�ST, �� de junho de ����; Filhas de Deus, ���. � CB �.���.

Débora comemorou a vitória de Israel num cântico muito 
exaltado e sublime. Ela atribuiu a Deus toda a glória do livramento 
deles, e mandou que o povo O louvasse por Suas obras maravilhosas. 
�ST, �� de junho de �����. MM, ����, E Recebereis Poder, ���.

�� O que, então, se sucedeu na tenda de Jael� Assim, como se 
cumpriu as palavras proféticas de Débora� Juízes �:��-��.

Os israelitas se haviam estabelecido num local fortificado nas 
montanhas, a fim de aguardar uma oportunidade favorável para 
atacar. Animado pela certeza dada por Débora de que havia chegado o 
dia de assinalada vitória, Baraque conduziu seu exército pela planície 
aberta, e ousadamente investiu contra o inimigo. O Senhor dos 
Exércitos guerreou por Israel, e nem a destreza bélica nem a 
superioridade de homens e equipamento pôde resistir-lhes. Os 
exércitos de Sísera foram tomados de pânico. ... Só Deus poderia ter 
desbaratado o inimigo, e a vitória podia ser unicamente atribuída a Ele. 
�ST, �� de junho de �����. MM, ����, Refletindo a Cristo, ���. 
�Trechos em � CB �����.
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Jamais sereis ministros segundo a ordem evangélica enquanto 
não mostrardes decidido interesse no trabalho médico-missionário, o 
evangelho de cura, de bênção e fortalecimento. Levantai-vos em socorro 
do Senhor, em socorro do Senhor contra as potestades das trevas, para 
que se não diga de vós: �Amaldiçoai a Meroz, ... acremente amaldiçoai 
aos seus moradores; porquanto não vieram em socorro do Senhor.� 
Juí. �:��. �General Conference Bulletin, �� de abril de �����. BS ���.

Cristo declara: �Nisto é glorificado Meu Pai, que deis muito 
fruto.� João ��:�. Deus nos dotou com habilidades e confiou-nos 
talentos para que os usemos para Ele. A cada homem é confiada a sua 
obra - não apenas trabalho em sua plantação de milho e trigo, mas 
atividade zelosa, perseverante para a salvação de pessoas. Cada pedra 
no templo divino precisa ser uma pedra viva, que brilhe, refletindo luz 
para o mundo. Façam os membros da igreja todo o possível; e ao usarem 
os talentos que já possuem, Deus lhe concederá mais graça e aumentará 
sua capacidade. Muitos dos nossos empreendimentos missionários 
estão em dificuldade porque há pessoas que se recusam a entrar pelas 
portas da utilidade que lhes são abertas. Todos quantos crêem na 
verdade devem começar a trabalhar. Façam o trabalho que está mais 
próximo, qualquer coisa, por humilde que seja, de preferência a serem 
como os homens de Meroz, que nada fizeram. � TI ���. �III TSM ����.

�� Por que foi amaldiçoada a cidade de Meroz� Que advertência 
é dada aos que tem agido como os homens de Meroz� Que ordem é 
dada a todo que crê na verdade� Juízes �:��.

Há uma classe representada por Meroz. �...� Que contas prestarão 
a Deus esses que coisa alguma estão fazendo em Sua causa - coisa 
alguma para ganhar almas para Cristo� Esses receberão a sentença: 
�Mau e negligente servo.� Mat. ��:��. �Historical Sketches, ����. SC ��.
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Lição 11                                                         11/09/2021

Verso Áureo: Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, 
acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31.

�� O que é dito sobre a cidade de Jericó e os seus habitantes� 
Para que missão Josué enviou dois homens� Josué �:�.

� Poucos quilômetros além do rio, precisamente defronte do 
lugar em que os israelitas estavam acampados, achava-se a cidade de 
Jericó, grande e solidamente fortificada. Esta cidade era virtualmente a 
chave de todo o território, e apresentaria formidável obstáculo ao 
êxito de Israel. Josué enviou portanto dois moços como espias a fim de 
visitarem essa cidade, e verificarem algo quanto à sua população, seus 
recursos, e a resistência de suas fortificações. Os habitantes da cidade, 
aterrorizados e cheios de suspeita, estavam constantemente alerta, e os 
mensageiros estiveram em grande perigo. PP ���.

�� Estando em Jericó, como escaparam� O que Raabe declarou 
aos espias� Que compromisso firmaram� Josué �:�-��. 

�  

Raabe e a sua Fé Ativa

� Os espias voltaram sãos e salvos com a notícia: �Certamente o 
Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os 
moradores estão desmaiados diante de nós.� PP ���.

� Foram contudo preservados por Raabe, mulher de Jericó, com 
perigo de sua própria vida. Como recompensa à sua bondade, deram-
lhe a promessa de proteção quando a cidade fosse tomada.
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� Todos os habitantes da cidade, com todo o ser vivo que nela se 
continha, �desde o homem até à mulher, desde o menino até ao velho, e 
até ao boi e gado miúdo, e ao jumento�, passaram ao fio da espada. 
Apenas a fiel Raabe, com sua casa, foi poupada, em cumprimento da 
promessa dos espias. A cidade foi queimada; seus palácios e templos, 
suas magnificentes moradas com todos os seus luxuosos pertences, 
ricas cortinas e custosos vestuários, foram entregues às chamas. 
PP ���.� � � � � � � � � �

� Aos habitantes de Canaã havia sido concedida ampla 
oportunidade para o arrependimento. Quarenta anos antes, a abertura 
do Mar Vermelho e os juízos sobre o Egito haviam testificado do poder 
supremo do Deus de Israel. E agora a destruição dos reis de Midiã, de 
Gileade e Basã, tinha ainda mostrado que Jeová era superior a todos os 
deuses. A santidade de Seu caráter e Sua aversão à impureza haviam 
sido demonstradas nos juízos que recaíram sobre Israel pela sua 
participação nos ritos abomináveis de Baal-Peor. Todos estes fatos eram 
conhecidos dos habitantes de Jericó, e muitos havia que participavam da 
convicção de Raabe, embora se recusassem a obedecer à mesma, 
convicção esta de que o Deus de Israel �é Deus em cima nos Céus e 
embaixo na Terra�. Semelhantes aos homens antediluvianos, os 
cananeus apenas viviam para blasfemar do Céu e contaminar a Terra. E 
tanto o amor como a justiça exigiam a imediata execução destes 
rebeldes a Deus, e adversários do homem. PP ���.

�� Raabe e sua família foram poupadas� Onde habitaram� 
Josué �:��-��, ��-��.

 Quão facilmente os exércitos do Céu derribaram os muros de 
Jericó, daquela cidade orgulhosa, cujos baluartes, quarenta anos antes, 
tinham lançado pânico aos espias incrédulos� O Poderoso de Israel 
havia dito: �Tenho dado na tua mão a Jericó.� Contra aquela palavra, a 
força humana era impotente. PP ���.

Os juízos de Deus foram suscitados contra Jericó. Ela era uma 
fortaleza. Mas o próprio Capitão dos exércitos do Senhor veio do Céu para 
liderar os exércitos celestiais num ataque contra a cidade. Anjos de Deus se 
apoderaram das muralhas maciças e as deitaram por terra. � TI ���.
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�� Qual era o propósito de Deus para com a nação de Israel� 
Porém, para que extremo Satanás os dirigiu� Como eram vistos os 
pagãos pelos judeus�

Deus chamou Israel, e o abençoou e exaltou, não para que pela 
obediência à Sua lei recebessem eles, unicamente, o Seu favor, e se 
tornassem os exclusivos recipientes de Suas bênçãos, mas a fim de 
revelar-Se por meio deles a todos os habitantes da Terra. Foi para a 
realização deste mesmo propósito que Ele os mandou conservar-se 
distintos das nações idólatras em redor deles. �...� 

Mas não era intuito de Deus que Seu povo, em seu exclusivismo 
de justiça própria, se subtraísse do mundo, de modo que nenhuma 
influência tivesse sobre ele. 

Como seu Mestre, os seguidores de Cristo deveriam em todo o 
tempo ser a luz do mundo. Disse o Salvador: �Mateus �:��-���. PP ���.� � � � � �

Foi o seu coração mau, incrédulo, dirigido por Satanás, que os 
levou a ocultar sua luz, em vez de espargi-la sobre os povos vizinhos; 
foi esse mesmo espírito de fanatismo que fez com que ou seguissem as 
práticas iníquas dos gentios, ou se encerrassem em um orgulhoso 
exclusivismo, como se o amor e cuidado de Deus estivessem somente 
sobre eles. PP ���.�

Tivesse Israel sido fiel ao seu legado e todas as nações da Terra 
teriam tomado parte em suas bênçãos. Mas o coração daqueles a 
quem havia sido confiado o conhecimento da verdade salvadora, não 
foi tocado pelas necessidades dos que lhes estavam ao redor. Havendo 
o propósito de Deus sido perdido de vista, foram os pagãos olhados como 
estando fora do alcance de Sua misericórdia. A luz da verdade foi 
sonegada, e as trevas prevaleceram. As nações foram cobertas com o 
véu da ignorância; o amor de Deus era pouco conhecido, e o erro e a 
superstição floresceram. PR ���.

�� Que menções temos no Novo Testamento à fiel Raabe� 
Em que genealogia ela está� Mateus �:�; Hebreus ��:��-��.



Conquanto as boas obras não salvem alma alguma, é impossível 
que uma única alma se salve sem as boas obras. Deus nos salva sob uma 
condição: que peçamos, se queremos receber; busquemos se 
queremos encontrar; e batamos se queremos que a porta se nos abra. 
�Carta ��, �����. I ME ���.� � � � � � � � � � �

�� O que deve acompanhar a fé genuína� Tiago �:��, ��-��, ��-��.

Esforço e trabalho são necessários da parte do recebedor da 
graça de Deus; pois é o fruto o que torna manifesto qual a espécie da 
árvore. Embora as boas obras do homem, sem a fé em Jesus, não sejam de 
mais valor do que foi a oferta de Caim, contudo, cobertas com o mérito de 
Cristo, testificam da dignidade do que as pratica, de herdar a vida eterna. 
�Man. ��a, �����. I ME ���.

Que homem algum apresente a idéia de que o homem pouco 
ou nada tem que fazer na grande obra de vencer; pois Deus nada faz 
para o homem sem a sua cooperação. Nem digais que, depois de 
haverdes feito tudo que de vossa parte seja possível, Jesus vos ajudará. 
Disse Cristo: �Sem Mim nada podeis fazer.� João ��:�. De princípio a fim 
deve o homem ser coobreiro de Deus. A menos que o Espírito Santo 
opere no coração humano, a cada passo tropeçaremos e cairemos. Os 
esforços do homem, somente, são nada mais que nulidade; mas a 
cooperação com Cristo significa vitória. �...�� � � � � � � � �

Deus requer a completa entrega do coração, antes que possa 
ocorrer a justificação; e para que o homem conserve essa justificação, 
tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé que opera 
por amor e purifica a alma. �...� A fim de que o homem seja justificado 
pela fé, esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e 
impulsos do coração; e é pela obediência que a própria fé 
se aperfeiçoa. �RH, de � de novembro de �����. I ME ���.� �

Que ninguém diga que vossas obras nada têm que ver com 
vossa categoria e posição diante de Deus. No juízo, a sentença 
pronunciada será de acordo com o que tenha sido feito ou deixado 
de fazer. �Mat. ��:��-��.�.� � � � � � � � �
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�� Como o apóstolo Paulo escreveu sobre o devido lugar das obras 
na jornada cristã� Efésios �:�-��; Tito �:�-�, ��; �:�-�, ��; 
Hebreus ��:��-��.

Precisamos da fé de Abraão em nossos dias, a fim de iluminar as 
trevas que nos cercam, impedindo a doce luz do amor de Deus e 
tolhendo o crescimento espiritual. Nossa fé deve ser fecunda em 
boas obras, pois a fé sem as obras é morta. Cada dever executado, 
cada sacrifício feito em nome de Jesus, resulta numa recompensa 
excelente. No próprio ato do dever Deus fala e dá a Sua bênção. 
�ST, �� de maio de �����. MM, ����, Refletindo a Cristo, ��.
� �

Há um tipo de crença que não é uma fé salvadora. A Palavra de 
Deus declara que os demônios crêem e tremem. A assim chamada fé que 
não opera por amor e purifica a alma, não justificará homem algum. Diz 
o apóstolo: �Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por 
fé somente.� Tia. �:��. Abraão cria em Deus. Como sabemos que ele cria� 
Suas obras testificavam do caráter de sua fé, e sua fé lhe foi imputada 
para justiça.

�

�� Que perigo o apóstolo Tiago vislumbrou e o que procurou expor� 
Qual a melhor maneira de darmos prova de que amamos a Deus�

No fazer a vontade de Deus damos a melhor prova de que 
amamos a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. A repetição constante 
de palavras de amor por Deus não tem valor, a menos que tal amor seja 
manifestado na vida prática. O amor por Deus não é um simples 
sentimento; é um poder vivo e atuante. O homem que faz a vontade de 
seu Pai que está nos Céus demonstra ao mundo que ele ama a Deus. O 
fruto de seu amor é visto em boas obras. ...

O apóstolo Tiago viu que surgiriam perigos na apresentação do 
tema da justificação pela fé, e se esforçou para mostrar que a fé genuína 
não pode existir sem as respectivas obras. Ele exemplifica isto através da 
experiência de Abraão: �Vês como a fé operava juntamente com as 
suas obras; com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.� Tia. �:��. 
Esta fé genuína executa uma obra genuína nos crentes. Fé e obediência 
resultam numa experiência sólida e valiosa.
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Lição 12                                                         18/09/2021

Verso Áureo: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o 
SENHOR, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome 
afamado em Israel. Rute 4:14.

�� Quem Israel deveria apresentar aos povos através do sistema de 
cerimônias e sacrifícios� 

� Era propósito de Deus que pela revelação de Seu caráter através 
de Israel, fossem os homens atraídos para Si. O convite do evangelho 
devia ser dado a todo o mundo. Mediante o ensino do sistema de 
sacrifícios, Cristo devia ser erguido perante as nações, e todos que 
olhassem para Ele viveriam. Todo aquele que, como Raabe, a cananita, e 
Rute, a moabita, tornassem da idolatria para o culto ao verdadeiro 
Deus, deviam unir-se ao Seu povo escolhido. À medida em que o 
número dos israelitas crescesse, deviam eles ampliar suas fronteiras, 
até que o seu reino envolvesse o mundo. PR ��. �PJ ����.

Rute – Alcançada pela Graça

�� Devemos cultivar distinções de nacionalidades, classes sociais, 
entre outras� Atos ��:��-��; Gálatas �:��-��; Tiago �:�-�.

Nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe 
social, é reconhecida por Deus. Ele é o Criador de toda a humanidade. Os 
homens são pela criação membros de uma mesma família, e todos são 
um pela redenção. Cristo veio para desfazer todo muro de separação, 
para franquear cada compartimento das cortes do templo, a fim de 
que cada alma pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, 
tão profundo, tão pleno, que penetra em toda parte. Ele subtrai à 
influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos, 
colocando-os dentro dos limites do trono de Deus, o trono circundado 
pelo arco-íris da promessa. Não há em Cristo judeu ou grego, servo 
ou livre. PR ���.
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�� Que orientações Rute recebe de Noemi, e que empecilho surge� 
Rute �:�-��.

�� Que liberdade concede Noemi às suas noras� Que bela relação 
espiritual notamos entre sogra e nora� Rute �:�-��.

�� Na época dos Juízes, por que certo homem decidiu ir embora de 
Belém� Que decisão toma Noemi após a perda do marido e filhos� 
Rute �:�-�.

�� Como se dão os eventos seguintes� Que caráter Boaz revela� 
Rute �:�-��.

�� Como Boaz resolve o impasse� Rute �:�-��.

�� A quem Rute dá a luz, e que genealogia temos revelada ao final 
do livro� Que palavras as mulheres dirigem a Noemi� Rute �:��-��.

�� Que bela ilustração sobre Cristo temos através desta história�

Uma bela ilustração das relações de Cristo para com Seu povo, 
encontra-se nas leis dadas a Israel. Quando, em virtude da pobreza, um 
hebreu se via forçado a abrir mão de seu patrimônio, e a vender-se 
como escravo, o dever de resgatá-lo a eles e a sua herança, recaía no 
parente mais chegado. Lev. ��:��; Lev. ��-��; Rute �:��. Assim a obra 
de nos redimir a nós e a nossa herança, perdida por causa do pecado, 
recaiu sobre Aquele que nos é �parente chegado�. Foi para resgatar-nos 
que Ele Se tornou nosso parente. Mais achegado que o pai, mãe, irmão, 
amigo ou noivo é o Senhor nosso Salvador. �Não temas�, diz Ele, �porque 
Eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és Meu.� �Desde que tu te 
fizeste digno de honra diante de Meus olhos, e glorioso, Eu te amei; e 
entregarei os homens por ti, e os povos pela tua vida.� Isa. ��:� e �.
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Nos tempos antigos, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés com sua 

mansidão e sabedoria, e Josué com suas várias aptidões, estavam 

todos alistados no serviço de Deus. A música de Miriã, a coragem e 

piedade de Débora, a afeição filial de Rute, a obediência e fidelidade de 

Samuel, a austera retidão de Elias, a influência enternecedora e 

subjugante de Eliseu - foram todas necessárias. Assim, agora, quem 

participar das bênçãos de Deus deve responder por um serviço ativo; toda 

dádiva deve ser empregada na propagação de Seu reino, e glória de 

Seu nome. PJ ���.

Cristo ama os seres celestiais, que Lhe circundam o trono; mas 

quem explicará o grande amor com que nos tem amado� Não o 

podemos compreender, mas podemos sabê-lo real em nossa própria 

vida. E se mantemos para com Ele relações de parentesco, com que 

ternura devemos olhar os que são irmãos e irmãs de nosso Senhor� Não 

devemos estar prontos a reconhecer as responsabilidades de nosso 

divino parentesco� Adotados na família de Deus, não devemos honrar 

a nosso Pai e nossos parentes� DTN ���.

��� Que atributos devem ter os homens e mulheres de Deus�
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�� Quem era Nabal e qual o seu caráter� I Samuel ��:�-��.

� Davi e seus homens tinham sido como uma muralha protetora 
aos pastores e rebanhos de Nabal; e agora pedia-se àquele homem rico 
que fornecesse de sua abundância algum recurso à necessidade 
daqueles que lhe haviam prestado tão valioso serviço. Davi e seus 
homens poderiam ter-se servido dos rebanhos e gado; mas não o 
fizeram. Portaram-se honestamente. Sua bondade, entretanto, nada 
valera junto a Nabal. A resposta que este enviou a Davi indicava o 
seu caráter: �I Samuel ��:�� e ���. PP ���. 

Verso Áureo: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura 
suscita a ira. Provérbios 15:1.

� Enquanto Davi e seus homens se encontravam no deserto de 
Parã, protegeram contra as depredações dos saqueadores os rebanhos 
e gado de um homem rico chamado Nabal, que tinha vastas posses 
naquela região. Nabal era descendente de Calebe, mas seu caráter era 
intratável e mesquinho.

Lição 13                                                         25/09/2021

� Era o tempo da tosquia das ovelhas, a ocasião da hospitalidade. 
Davi e seus homens estavam em grande necessidade de provisões; e, 
de acordo com o costume daqueles tempos, o filho de Jessé enviou dez 
moços a Nabal, ordenando-lhes que o saudassem em nome de seu 
senhor; e acrescentou: �I Samuel ��:�-��. 

� Embora tivesse Nabal repelido o necessitado grupo de Davi e 
seus homens, naquela mesma noite fez um extravagante banquete 
para si e seus ruidosos amigos, e condescendeu em comer e beber até 
mergulhar num embriagado estupor. �Man. ��, �����. MM, ����, 
Cristo Triunfante, ���.

Abigail – Coragem e Brandura
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� Quando os moços voltaram com as mãos vazias, e relataram o 
acontecido a Davi, este ficou cheio de indignação. Ordenou que seus 
homens se aparelhassem para um encontro; pois que resolvera 
castigar o homem que lhe negara o que era de seu direito, e que ao 
dano acrescentara o insulto. Este movimento impetuoso estava mais em 
harmonia com o caráter de Saul do que com o de Davi; o filho de Jessé, 
porém, tinha ainda de aprender lições de paciência na escola da aflição.

�� Qual era o �deus� de Nabal� Que parábola ilustra seu caso� 
Lucas ��:��-��.

� Nabal acusou falsamente a Davi e seus homens para justificar 
seu egoísmo, e classificou Davi e seus seguidores como escravos 
fugitivos. ... Um dos jovens a serviço de Nabal, temendo os maus 
resultados que viriam no rastro da insolência do patrão, foi e informou 
o caso à esposa de Nabal, sabendo que ela possuía um espírito diferente 
do de seu esposo e era uma mulher de grande prudência. �Man. ��, �����. 
MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

� Nabal não se preocupava em gastar uma quantidade 
extravagante de sua riqueza para condescender consigo mesmo e 
glorificar-se; mas parecia-lhe demasiado penoso conceder uma 
compensação que nem chegaria a sentir falta aos homens que tinham 
sido como um muro para suas ovelhas e rebanhos. Nabal era como o 
homem rico da parábola. Ele tinha um só pensamento: usar os dons de 
Deus para satisfazer a seus apetites egoístas e animalescos. Não possuía 
um só pensamento de gratidão para com o Doador. Não era rico para 
com Deus, pois os tesouros eternos não tinham qualquer atrativo para 
ele. A vida presente de luxo, de lucro, era a única coisa que absorvia o seu 
pensamento. Isto era o seu deus. �ST, �� de outubro de �����. � CB ����. 
�MM, ����, Vidas que Falam, ����.

� Um dos servos de Nabal foi apressadamente a Abigail, esposa 
de Nabal, depois que este despedira os moços de Davi, e contou-lhe o 
que tinha acontecido. �I Sam. ��:��-���. PP ���-���.

�� Que pedido enviou Davi à Nabal� De que maneira Davi recebeu 
a notícia� Agindo rapidamente, com quem um dos servos de Nabal 
foi falar� I Samuel ��:��-��. 
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�� De onde procederam tão sábias palavras� Provérbios ��:�-�.

�� Que providências Abigail tomou, prontamente� Por que ela não 
consultou seu marido� Como se portou e que palavras dirigiu 
a Davi� I Samuel ��:��-��.

� �I Samuel ��:��-���. Abigail apresentou por inferência a 
conduta que Davi deveria adotar. Ele faria as guerras do Senhor. Não 
deveria procurar vingança de ofensas pessoais, embora perseguido 
como um traidor. Ela continuou: �I Samuel ��:��-���. PP ���-���.

� Sem consultar o esposo, ou contar-lhe sua intenção, Abigail fez 
um amplo suprimento de provisões, que, posto sobre jumentos, 
enviou adiante sob o cuidado de servos, e ela partiu para encontrar-se 
com o grupo de Davi. Encontrou-os no encoberto de um monte. 
�I Samuel ��:�� e ���. Abigail dirigiu-se a Davi com tanta reverência 
como se falasse a um rei coroado. Nabal tinha escarnecedoramente 
exclamado: �Quem é Davi�� �I Sam. ��:��� mas Abigail chamara-o 
�senhor meu.� Com amáveis palavras ela procurou abrandar-lhe os 
sentimentos irritados, e pleiteou com ele em favor de seu esposo. Nada 
tendo de ostentação ou orgulho, antes cheia da sabedoria e amor de 
Deus, Abigail revelou a força de sua devoção para com sua casa, e 
esclareceu a Davi que o procedimento indelicado de seu marido de 
nenhuma maneira fora premeditado contra ele como uma afronta 
pessoal, mas que simplesmente tinha sido a explosão de uma natureza 
infeliz e egoísta. � � � � � � � � � �
 �I Samuel ��:���. Abigail não tomou para si o crédito deste 
raciocínio a fim de demover a Davi de seu precipitado propósito, mas deu 
a Deus a honra e o louvor. Ofereceu então sua rica provisão como oferta 
pacífica aos homens de Davi, e ainda pleiteou como se ela mesma fora 
quem tivesse provocado o ressentimento do líder.
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� Estas palavras poderiam apenas ter vindo dos lábios de quem 
tivesse participado da sabedoria do alto. A piedade de Abigail, 
semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas 
palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. O Espírito do Filho de 
Deus habitava em sua alma. Seu discurso, adubado pela graça, e cheio 
de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores 
impulsos vieram a Davi, e ele tremeu ao pensar quais poderiam ser as 
conseqüências de seu intuito precipitado. �Bem-aventurados os 
pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.� Mat. �:�. 
Oxalá houvesse muitos outros como esta mulher de Israel, que 
abrandassem os sentimentos irritados, obstassem impulsos temerários, e 
com palavras de calma e bem dirigida sabedoria aplacassem 
grandes males� � � � � �

�
� As maneiras e os presentes conciliadores de Abigail 
abrandaram o espírito de Davi. Declarou ele que fora sua intenção 
destruir Nabal e sua casa, mas que agora se absteria da vingança, pois 
cria ter sido Abigail enviada do Senhor para impedir que ele cometesse 
um mal tão grande. Prometeu que o pedido dela seria sempre 
lembrado, mesmo quando já estivesse no trono de Israel, e que nunca 
procuraria retaliação pelo insulto de Nabal. �Man. ��, �����. MM, ����, 
Cristo Triunfante, ���.

 Uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz, 
consolação e paz. Caracteriza-se pela pureza, tato, simplicidade e 
utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a 
influência. Está repleta de Cristo, e deixa um rasto de luz aonde quer 
que seu possuidor vá. Abigail tinha sabedoria para reprovar 
e aconselhar. PP ���.

�� Como ficou Davi� Como agem poucos diante da reprovação� 
I Samuel ��:��-��.  

�
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� Abigail se rejubilou pelo fato de sua missão ter alcançado êxito, 

e por ter sido um instrumento para salvar sua família da morte. Davi se 

rejubilou porque, através de seu oportuno conselho, foi impedido de 

cometer atos de violência e vingança. Após meditar, percebeu que isso 

teria sido causa de descrédito para ele, perante Israel, e seria uma 

lembrança que sempre lhe teria causado o mais profundo remorso. Sentiu 

que ele e seus homens tinham o maior motivo para serem gratos. 

�ST, �� de outubro de �����. MM, ����, Refletindo a Cristo, ���.

� A paixão de Davi esvaiu-se, sob o poder de sua influência e 

raciocínio. Ele ficou convicto de que assumira uma conduta 

imprudente, e perdera o domínio de seu próprio espírito. �

�� Após o encontro, por que Abigail se rejubilou� Após meditar, o que 

Davi percebeu�

 Com humilde coração recebeu a repreensão em conformidade 

com suas próprias palavras: �Fira-me o justo, será isso uma benignidade; 

e repreenda-me, será um excelente óleo.� Sal. ���:�. Ele deu graças e 

louvores porque ela o aconselhara retamente. Muitos há que, quando 

reprovados, julgam ser dignos de elogio se recebem a repreensão sem se 

tornarem impacientes; mas quão poucos recebem a reprovação com 

coração grato, e abençoam aqueles que os procuram salvar de seguirem 

por um mau caminho� PP ���.
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A Verdadeira Feminilidade
Verso Áureo: Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, 
como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não 
vos irriteis contra elas. Colossenses 3:18-19.

�� Somente quando, Abigail relatou os fatos ao marido� 
O que aconteceu a Nabal� I Samuel ��:��-��.  

Lição 14                                                          02/10/2021

� Quando Abigail voltou para casa, encontrou Nabal e seus 
hóspedes em um grande banquete, que tinham convertido em cenas 
de orgia e embriaguez. Não foi senão na manhã seguinte que ela 
relatou a seu esposo o que ocorrera em sua entrevista com Davi. Nabal 
era de ânimo covarde; e, quando se compenetrou de quão perto de uma 
morte súbita o havia trazido a sua loucura, pareceu achar-se atacado de 
paralisia. Receoso de que Davi ainda prosseguisse com seus intuitos de 
vingança, encheu-se ele de terror, e prostrou-se em uma condição de 
irremediável insensibilidade. Dez dias depois, morreu. A vida que Deus 
lhe dera tinha sido apenas uma maldição para o mundo. Em meio a seu 
regozijo e alegria, Deus lhe dissera, como disse ao homem rico da 
parábola: �Esta noite te pedirão a tua alma.� Luc. ��:��. PP ���-���.�

�� Ouvindo sobre a morte de Nabal, que agradecimento Davi dirigiu 
a Deus� Ao que devemos ser encorajados através desta história�

� Quando Davi ouviu a notícia da morte de Nabal, agradeceu a 
Deus por não haver tomado vingança com suas próprias mãos. Ele 
havia sido impedido de fazer o mal, e o Senhor tornou a impiedade do 
ímpio sobre sua própria cabeça. Na maneira de Deus tratar a Davi 
e a Nabal, podem os homens sentir-se encorajados a pôr os seus casos 
nas mãos de Deus; pois em seu devido tempo Deus porá as coisas no 
lugar certo. �ST, �� de outubro de �����. � CB ����. �MM, ����, 
Vidas que Falam, ����.

�
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� Davi mais tarde desposou Abigail. Já era marido de uma 
mulher; mas o costume das nações de seu tempo tinha-lhe pervertido 
o discernimento, influenciando-o em suas ações. Mesmo grandes 
homens, e bons, têm errado, seguindo os costumes do mundo. O 
amargo resultado de desposar muitas mulheres foi dolorosamente 
sentido durante toda a vida de Davi. PP ���.

� Deseja o Senhor que a esposa dedique respeito a seu marido, 
mas sempre no Senhor. No caráter de Abigail, esposa de Nabal, temos 
uma ilustração da feminilidade segundo a ordem de Cristo, enquanto 
seu marido ilustra o que se pode tornar um homem que se entrega ao 
controle de Satanás. �...�� � � � � � � � � �

�� O que foi bem ilustrado na história de Abigail� Se naquela crise ela 
tivesse consultado Nabal, o que ele teria dito� Deus aprovou 
sua atitude�

� Abigail viu que algo precisava ser feito para impedir o resultado 
da falta de Nabal, e que ela devia assumir a responsabilidade de agir 
imediatamente, sem o conselho de seu esposo. Sabia que seria inútil 
falar com ele, pois tão-somente lhe receberia a proposta com 
agressividade e desprezo. Repetiria para ela que era ele o senhor da casa, 
que ela era sua esposa e, portanto, sujeita a ele, devendo fazer o que ele 
ditasse. ... Ela reuniu os mantimentos que julgou necessários para 
aplacar a ira de Davi, pois sabia que ele estava decidido a vingar-se pelo 
insulto recebido. ... A atitude de Abigail quanto a essa questão teve a 
aprovação de Deus, e a circunstância revelou nela um nobre espírito e 
caráter. ... Abigail enfrentou Davi com respeito, dispensando-lhe honra 
e deferência, e pleiteou seu caso com eloqüência e sucesso. Embora 
não desculpasse a insolência de seu esposo, intercedeu ainda em favor 
de sua vida. Revelou também o fato de que era não só uma mulher 
prudente, mas também piedosa, informada acerca das obras e dos 
caminhos de Deus na vida de Davi. �Man. ��, ����; Manuscript Releases, 
vol. ��, págs. ���-����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

�� Que erro Davi cometeu seguindo os costumes pagãos� 
Ficou livre de amargas consequências� I Samuel ��:��-��.  
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� Por esta história podemos ver que há circunstâncias sob as 
quais é conveniente que uma mulher atue de modo imediato e 
independente, agindo com decisão no caminho que ela sabe ser o 
caminho do Senhor. A esposa deve estar ao lado do marido como sua 
igual, compartilhando as responsabilidades da vida, concedendo 
o devido respeito àquele que a escolheu como sua companheira 
para a vida. �...�

� A regra de Cristo é sábia e amorável, e quando os esposos 
cumprem suas obrigações para com as esposas, usarão a autoridade 
de que dispõem, da mesma forma bondosa com que Cristo a utilizou 
em relação à Igreja. Quando o Espírito de Cristo controla o esposo, a 
sujeição da esposa resultará tão-somente em descanso e benefício, pois 
ele requererá de sua esposa apenas aquilo que resultará em bem, e da 
mesma forma como Cristo requer submissão da Igreja. ... Que aqueles 
que ocupam a posição de maridos estudem as palavras de Cristo, não 
para descobrir quão completa deve ser a sujeição da esposa, mas para 
descobrir como podem eles ter a mente de Cristo, tornando-se 
purificados, refinados e aptos para serem os senhores de suas casas. 
Ellen G. White - Man. ��, ����. �Em Nisto Cremos, ����.

�

�� De que maneira a esposa deve estar ao lado do marido� De que 
maneira o marido deverá exercer sua autoridade� Efésios �:��-��.

� O Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em Sua 
relação com a igreja por muitos maridos em sua relação com as 
esposas, pois não guardam eles os caminhos do Senhor. �Man. ��, ����; 
Manuscr ipt  Releases,  vol.  �� ,  págs.  ���-���� .  MM, ����, 
Cristo Triunfante, ���.

� Quando o esposo possui a nobreza de caráter, pureza de 
coração e a elevação da mente que todo verdadeiro cristão deve ter, 
isso se manifestará na relação matrimonial. Se ele tem a mente de Cristo, 
não será um destruidor do corpo, mas estará cheio de terno amor, 
buscando alcançar o mais elevado padrão em Cristo. Procurará 
conservar sua esposa com saúde e ânimo. ...
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� O amor modifica o caráter, rege os impulsos, subjuga a inimizade 
e enobrece as afeições. �...� Nutrido no coração, adoça a vida inteira e 
derrama seus benefícios sobre todos ao redor. MDC ��.

� Alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra 
da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca, 
nesta vida, se diplomarão.

� O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente 
diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um 
impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É 
pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem 
preparar-se para os seus próprios lares. Pratiquem eles aqui a 
abnegação, e manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim o 
amor será mantido cálido em seu coração, e aquele que parte de um lar 
semelhante, para se colocar como chefe de sua própria família, saberá 
como promover a felicidade daquela que escolheu para companheira de 
toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão-somente 
seu começo. PP ���.

�� Que conselhos são dados pela mensageira do Senhor aos que se 
unem em concerto vitalício� Qual o significado de união vitalícia� 
Malaquias �:��-��; Mateus ��:�-�.

�� O que é o verdadeiro amor� 

� Caro irmão e irmã: Vocês se uniram em um concerto vitalício. Está 
começando a sua educação na vida conjugal. O primeiro ano de vida 
matrimonial é ano de experiência, ano em que, como a criança aprende 
lições na escola, marido e mulher descobrem mutuamente os diferentes 
traços de caráter. Nesse primeiro ano de vida conjugal, não permitam que 
haja capítulos que possam manchar a felicidade futura. 
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� O casamento, uma união vitalícia, é símbolo da união entre 

Cristo e Sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja, é o 

que marido e mulher devem dedicar-se mutuamente. � TI ��.

� Meu irmão, o tempo, a força e a felicidade de sua esposa acham-

se agora ligados aos seus. Sua influência sobre ela pode ser um cheiro 

de vida para vida, ou de morte para morte. Seja muito cuidadoso para 

lhe não estragar a vida. 

� Minha irmã, você vai agora aprender as primeiras lições práticas 

no tocante às responsabilidades da vida conjugal. Tenha cuidado para 

aprender fielmente essas lições, dia a dia. Não dê lugar a 

descontentamento nem acabrunhamento. Não almeje vida de ócio e 

inatividade. Guarde-se constantemente de ceder ao egoísmo.

� Lembrem-se, caro irmão e irmã, que Deus é amor e que pela Sua 

graça conseguirão fazer-se mutuamente felizes, como prometeram em 

seu voto matrimonial. � TI ��.

� Nem o marido nem a mulher deve tentar dominar. O Senhor 

expressou o princípio que orienta este assunto. O marido deve amar a 

mulher como Cristo à igreja. E a mulher deve respeitar e amar o marido. 

Ambos devem cultivar espírito de bondade, resolvidos a nunca 

ofender ou prejudicar o outro. � TI ��. 

� Em sua união vitalícia, as afeições devem conduzir à felicidade 

mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade 

de Deus a seu respeito. Mas, ao mesmo tempo que se devem unir em um 

só ser, nenhum de vocês deverá perder sua própria individualidade na do 

outro. Deus é o dono de sua individualidade. A Ele é que se deve 

perguntar: Que é direito� Que é errado� Como poderei eu melhor 

cumprir o propósito de minha criação� � TI ��.
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Verso Áureo: E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou 
em doze pedaços. I Reis 11:30.

Lição 15                                                         09/10/2021

O Reino Dividido

� Entre os presentes estava Jeroboão, filho de Nebate - o mesmo 
Jeroboão que durante o reinado de Salomão tinha sido conhecido 
como �varão valente�, e a quem o profeta Aías, o silonita, tinha levado a 
assustadora mensagem: �Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a 
ti darei as dez tribos�. I Reis ��:�� e ��. PR ��.

�� Falecendo seu pai, para onde Roboão se dirigiu para receber 
reconhecimento formal� Quem estava entre os presentes� 
I Reis ��:��-��, ��-��; ��:�-�.

� O Senhor, por intermédio de Seu mensageiro, tinha falado 
claramente a Jeroboão com respeito à necessidade de dividir o reino. 
Esta divisão devia ocorrer, declarou Ele, �porque Me deixaram, e se 
encurvaram a Astarote, deusa dos sidônios, a Quemós, deus dos 
moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amom; e não andaram pelos 
Meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos Meus olhos, a 
saber, os Meus estatutos e os Meus juízos, como Davi, seu pai�. 
I Reis ��:��.

� Logo após sua ascensão ao trono, Roboão foi a Siquém, onde 
esperava receber reconhecimento formal de todas as tribos. �Todo o Israel 
tinha vindo a Siquém para o fazerem rei.� II Crôn. ��:�.

�� O que havia sido claramente declarado� Quando devia o reino 
ser dividido� I Reis ��:��-��, ��-��.

� �E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade 
de Davi, seu pai; e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.� I Reis ��:��.

� Jeroboão havia sido posteriormente instruído que o reino não 
devia ser dividido antes do fim do reinado de Salomão. PR ��.
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�� Salomão conseguiu influenciar positivamente seu filho� 
Como era o caráter de Roboão�

� Embora Salomão tivesse ansiado por preparar o espírito de 
Roboão, seu sucessor escolhido, para que enfrentasse com sabedoria a 
crise predita pelo profeta de Deus, ele não fora jamais capaz de exercer 
forte influência modeladora para o bem sobre a mente de seu filho, cuja 
primeira educação tinha sido tão extremamente negligenciada. Roboão 
tinha recebido de sua mãe, uma amonita, a estampa de um caráter 
vacilante. Algumas vezes procurou servir a Deus, e foi agraciado com uma 
medida de prosperidade; mas não ficou firme, e afinal rendeu-se às más 
influências que o rodearam desde a infância. Nos erros da vida de 
Roboão e em sua apostasia final é revelado o trágico resultado da união 

de Salomão com mulheres idólatras. PR ��.

�� Que injustiça vinham do governo de Salomão, e o que 
manifestaram os líderes das tribos� O que Roboão respondeu� 
I Reis ��:�-�.

� Desejoso de aconselhar-se com seus auxiliares, antes de expor 
sua política, Roboão respondeu: �Daqui a três dias tornai a mim. Então 

o povo se foi�. PR ��-��.

� As tribos vinham há muito sofrendo cruéis injustiças sob as 
medidas opressivas do governante anterior. A extravagância do reinado 
de Salomão durante sua apostasia levara-o a tributar o povo 
pesadamente, e a requerer dele muito trabalho servil. Antes de levar 
avante a coroação de um novo monarca, os líderes dentre as tribos 
determinaram assegurar-se se era ou não propósito do filho de 
Salomão aliviar aquelas cargas. �...�
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� Tivessem Roboão e seus inexperientes conselheiros 
compreendido a vontade divina concernente a Israel, teriam eles dado 
ouvidos à solicitação do povo por reformas decididas na administração 
do governo. Mas na hora oportuna que se lhes apresentou na reunião 
de Siquém, deixaram de raciocinar da causa para o efeito, e assim 
enfraqueceram para sempre sua influência sobre grande parte do 
povo. Sua expressa determinação de perpetuar e acrescentar a 
opressão introduzida durante o reinado de Salomão estava em direto 
conflito com o plano de Deus para Israel, e deu ao povo ampla ocasião de 
duvidar da sinceridade de seus motivos. Nesta tentativa inepta e 
insensível de exercer poder, o rei e seus conselheiros escolhidos 
revelaram o orgulho da posição e autoridade. PR ��.

�� Que conselho recebeu dos anciãos� Não satisfeito, onde 
buscou conselho� Como respondeu aos líderes� I Reis ��:�-��.

� Não satisfeito, Roboão voltou-se para os jovens que com ele se 
tinham associado durante sua juventude e maturidade, e inquiriu 
deles: �Que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me 
falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs�� I Reis ��:�. Os 
jovens sugeriram que ele tratasse asperamente com os súditos de seu 
reino, e lhes tornasse claro que desde o princípio ele não admitiria 
interferência com os seus desejos pessoais.
� Inflado pela perspectiva de exercer suprema autoridade, 
Roboão determinou desconsiderar o conselho dos homens mais 
idosos do seu reino, e fazer dos jovens seus conselheiros. Sucedeu 
então que no dia aprazado, quando �Jeroboão, e todo o povo�, veio a 
Roboão em busca de uma resposta concernente ao programa que ele 
pretendia pôr em prática, Roboão �lhes respondeu asperamente�. 
PR ��-��.

�� O que Roboão e seus conselheiros evidenciaram� Provérbios ��:�.
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�� Onde está baseada a verdadeira fraternidade� Com que 
fundamento deve-se construir a unidade da igreja� De que maneira 
muitos buscam efetuar a união� Mateus ��:��-��; João ��:��. 

 Os homens querem efetuar a união mediante concessões 
à opinião popular, transigências com o mundo, sacrifício da piedade 
vital. Mas a verdade é o alicerce de Deus para unidade de Seu povo. 
�RH, �� de abril de �����. MM, ����, Nossa Alta Vocação, ���.

� O Senhor não permitiu a Roboão pôr em prática a política que 
ele havia esboçado. Havia entre as tribos muitos milhares que haviam 
ficado alerta quanto às opressivas medidas do reinado de Salomão, e 
esses sentiram agora que outra coisa não poderiam fazer senão rebelar-
se contra a casa de Davi. PR ��.

 Cristo pede unidade. Não pede, porém, que nos unifiquemos em 
práticas errôneas. �Man. ��, �����. I ME ���.

� A brecha aberta com o ríspido discurso de Roboão provou-se 
irreparável. Daí em diante as doze tribos de Israel ficaram divididas, as 
tribos de Judá e Benjamim formando o reino mais abaixo, ou ao sul de 
Judá, sob o governo de Roboão, enquanto as dez tribos ao norte 
formaram e mantiveram um governo separado, conhecido como o 
reino de Israel, tendo Jeroboão como seu rei. Assim se cumpriu a 
predição do profeta concernente ao rasgamento do reino. �Esta revolta 
vinha do Senhor.� I Reis ��:��. PR ��.

�� Que resposta deram as tribos� Que tribos ficaram no reino do Sul� 
Quem ficou como rei do reino do Norte� I Reis ��:��-��.

 Os que amam a Jesus e as pessoas pelas quais Ele morreu, 
seguirão as coisas que promovem a paz. Devem, porém, tomar 
cuidado para que, em seus empenhos por evitar a discórdia, eles não: 
comprometam a verdade, e querendo guardar-se da divisão não 
sacrifiquem princípios. A verdadeira fraternidade jamais pode ser 
mantida pelo comprometimento com princípios. �...� A paz e harmonia 
obtidas por mútuas concessões para evitar todas as diferenças de 
opinião, não merecem esse nome. Em casos de diferenças de opinião 
entre homem e homem, às vezes se devem fazer concessões; 
nunca, porém, se deve sacrificar um jota ou til do princípio para 
alcançar harmonia. �RH, �� de janeiro de �����. I MCP ���.
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�� Por que foram prósperos os primeiros anos do reinado 
de Roboão� 

� Quando Roboão viu que as dez tribos retiravam dele sua 
obediência, despertou para a ação. Por intermédio de um dos homens 
influentes de seu reino, �Adorão, que estava sobre os tributos�, fez um 
esforço para acalmá-las. Mas o embaixador da paz recebeu um 
tratamento que atestava dos sentimentos contra Roboão. PR ��.

Lição 16                                                         16/10/2021

Roboão - A Inconstância no Poder

� Por três anos, Roboão procurou tirar proveito da triste 
experiência do início de seu reinado; e prosperou nesta tentativa. 
�Edificou cidades para fortalezas, em Judá, e fortificou fortalezas e pôs 
nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite, e de vinho�. Ele teve o 
cuidado de fortificar essas cidades �em grande maneira�. II Crôn. ��:�, 
�� e ��. Mas o segredo da prosperidade de Judá durante os primeiros 
anos do reinado de Roboão não se devia a estas medidas. Foi seu 
reconhecimento de Deus como Supremo Dominador, que pôs as tribos de 
Judá e Benjamim em plano de superioridade. Ao seu número foram 
acrescidos muitos homens tementes a Deus das tribos do Norte. 
�Também de todas as tribos de Israel, diz o relato, �os que deram o seu 
coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém, para 
oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram 
o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por três 
anos; porque três anos andaram no caminho de Davi e Salomão�.� 
II Crôn. ��:�� e ��. PR ��.

�� Como Roboão reagiu� O que aconteceu com Adorão� Que ordem 
do Senhor acataram os homens de Judá� I Reis ��:��-��.

Verso Áureo: O homem de coração dobre é inconstante em todos os 
seus caminhos. Tiago 1:8.
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�� Que importante lição nos é ilustrada nesta história�

�� Porém, como se deu a continuação do seu reinado�

� Na continuação deste curso estaria a oportunidade de Roboão 
redimir em grande medida os erros do passado e restaurar a confiança 
em sua capacidade de governar com discrição. Mas a pena da 
inspiração traçou o triste registro do sucessor de Salomão como 
alguém que falhou em exercer uma forte influência para lealdade a 
Jeová. Por natureza obstinado, confiante em si, voluntarioso e 
inclinado à idolatria, tivesse ele, não obstante, colocado sua confiança 
inteiramente em Deus e teria desenvolvido fortaleza de caráter, 
firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas com o passar do 
tempo, o rei pôs sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que 
havia construído. Pouco a pouco ele deu curso a herdadas fraquezas, até 
que pôs sua inteira influência ao lado da idolatria. �Sucedeu pois que, 
havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou 
a lei do Senhor, e com ele todo o Israel.� II Crôn. ��:�. PR ��.

� Quão tristes, quão profundamente significativas as palavras: �E 
com ele todo o Israel� O povo ao qual Deus havia escolhido para ser 
como uma luz para as nações ao redor estava-se desviando de sua 
Fonte de força e procurando tornar-se como estas nações. Como foi 
com Salomão, assim foi com Roboão: a influência do mau exemplo 
levou muitos a se extraviarem. E como aconteceu com eles, assim 
sucede em maior ou menor grau com cada um que se entrega à prática 
do mal: a influência do erro praticado não se confina ao que o pratica. 
Ninguém vive para si. Ninguém perece sozinho em sua iniqüidade. Cada 
vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros, ou uma negra e 
desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós 
conduzimos outros ou para cima, para felicidade e vida imortal, ou para 
baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos 
ou pomos em atividade as faculdades más dos que estão ao nosso 
redor, compartilhamos de seu pecado. PR ��.
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� �Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de 
Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-
lhes: Assim diz o Senhor: Vós Me deixastes a Mim, pelo que também Eu 
vos deixei na mão de Sisaque.� II Crôn. ��:�-�.

�� Ficou sem punição a apostasia� Diante do sofrimento, o que 
fez o povo�

� Deus não permitiu que a apostasia do rei de Judá ficasse sem 
punição. �Pelo que sucedeu, no ano quinto do rei de Judá, que Sisaque, 
rei do Egito, subiu contra Jerusalém �porque tinham transgredido 
contra o Senhor� com mil carros, e com sessenta mil cavaleiros; e era 
inumerável a gente que vinha com ele do Egito. ... E tomou as cidades 
fortes, que Judá tinha, e veio a Jerusalém.

� O povo não tinha todavia ido a tal ponto na apostasia que 
desprezasse os juízos de Deus. Nas perdas sofridas pela invasão de 
Sisaque, eles reconheceram a mão de Deus, e por algum tempo se 
humilharam. �O Senhor é justo�, reconheceram.
� �Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do 
Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei; antes 
em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o Meu furor se não 
derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém serão seus 
servos, para que conheçam a diferença da Minha servidão e da 
servidão dos reinos da Terra.
� �Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os 
tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei; levou tudo. 
Também tomou os escudos de ouro, que Salomão fizera. E fez o rei 
Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos 
capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. ... 
E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que 
o não destruísse de todo; porque ainda em Judá havia boas coisas.� 
II Crôn. ��:�-��. PR ��-��.

�� O que aconteceu quando a prosperidade voltou� O que é relatado, 
por fim, quanto a Roboão�
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� Não obstante a perversidade dos que se inclinaram para 
práticas idólatras, Deus em misericórdia faria tudo que estivesse em Seu 
poder a fim de salvar de completa ruína o reino dividido. E como no 
decorrer dos anos, Seu propósito concernente a Israel parecesse 
completamente frustrado pelas artimanhas de homens inspirados por 
instrumentos satânicos, Ele ainda assim manifestou Seus beneficentes 
desígnios através do cativeiro e restauração da nação escolhida.

� Mas quando a mão da aflição foi removida, e a nação prosperou 
uma vez mais, muitos esqueceram seus temores, e tornaram de novo para 
a idolatria. Entre estes estava o próprio rei Roboão. Embora humilhado 
pela calamidade que havia caído sobre si, ele deixou de fazer de sua 
experiência um decisivo ponto de retorno em sua vida. Esquecendo a 
lição que Deus procurara ensinar-lhe, reincidiu nos pecados que 
haviam acarretado juízo sobre a nação. Depois de alguns anos 
obscuros, durante os quais �fez o que era mau, porquanto não preparou 
o seu coração para buscar ao Senhor�, �Roboão dormiu com seus pais, e 
foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar�. 
II Crôn. ��:��-��. PR ��.

�� O que é registrado nos séculos de história do reino de Judá� 
O que nos é revelado sobre Deus na história do reino dividido� 
Através das aflições o que deviam finalmente reconhecer�

� Com a divisão do reino logo no início do reinado de Roboão, a 
glória de Israel começou a declinar, nunca mais sendo reconquistada 
em sua plenitude. Às vezes, durante os séculos que se seguiram, o trono 
de Davi fora ocupado por homens de caráter digno e previdente 
discernimento, e sob a administração desses soberanos as bênçãos que 
então repousavam sobre os homens de Judá se estendiam às nações 
circunvizinhas. Por vezes fora o nome de Jeová exaltado sobre todo deus 
falso, e Sua lei fora tida em reverência. De tempos em tempos surgiam 
poderosos profetas, a fim de fortalecerem as mãos dos governantes e 
encorajarem o povo para que continuasse fiel. Mas as sementes do mal 
em germinação já quando Roboão ascendeu ao trono, não seriam 
jamais completamente erradicadas; e às vezes o outrora favorecido 
povo de Deus caiu tão baixo a ponto de tornar-se um provérbio entre 
os pagãos. 
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� Ele estabeleceu o mundo por Sua sabedoria

� Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura;
� Porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. 

� �Porque Ele é o Criador de todas as coisas,

� Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos Seus tesouros. 

� �Fazendo Ele soar a Sua voz, logo há ruído de águas nos céus,
� E sobem os vapores da extremidade da Terra;

� �Ele fez a Terra pelo Seu poder;

� Unanimemente os castigados e penitentes de Israel e Judá 
renovariam afinal sua relação de concerto com Jeová dos exércitos, o 
Deus de seus pais; e a respeito dEle devia declarar:

� No tempo da sua visitação virão a perecer.
� �Vaidade são, obra de enganos;

� A divisão do reino foi apenas o início de uma história maravilhosa, 
pela qual se revelam a longanimidade e terna misericórdia de Deus. Do 
cadinho da aflição por que deviam passar devido a tendências para o 
mal, hereditárias e cultivadas, aqueles a quem Deus estava procurando 
purificar para Si como um povo peculiar, zeloso e de boas obras, 
deviam finalmente reconhecer que:

�� E o que deveriam aprender os idólatras�

� �Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor; Tu és grande, e grande 
o Teu nome em força. Quem Te não temeria, ó Rei das nações�... Entre 
todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há 
semelhante a Ti.� �Mas o Senhor Deus é a verdade; Ele mesmo é o Deus 
vivo e o Rei eterno.� Jer. ��:�, � e ��. PR ��-��.

� E os adoradores de ídolos deviam afinal aprender a lição de que 
os falsos deuses não têm o poder de se erguerem e salvar. �Os deuses 
que não fizeram os Céus e a Terra desaparecerão da Terra e de debaixo 
deste céu.� Jer. ��:��. Somente na submissão ao Deus vivo, o Criador de 
tudo e o Soberano sobre todos, pode o homem encontrar repouso e paz.

� �Todo o homem se embruteceu e não tem ciência;

� Não é semelhante a estes a porção de Jacó; 

� E com a Sua inteligência estendeu os céus.

� E Israel é a vara da Sua herança.
� Senhor dos exércitos é o Seu nome�. Jer. ��:��-��. PR ��-��.



O maior temor de Jeroboão era que em qualquer tempo no 
futuro o coração de seus súditos se deixasse cativar pelo ocupante do 
trono de Davi. Raciocinou ele que se às dez tribos fosse permitido 
visitar com freqüência a antiga sede da realeza judaica, onde os cultos 
do templo eram ainda dirigidos como nos anos do reinado de Salomão, 
muitos poderiam sentir-se inclinados a renovar sua submissão ao 
governo centralizado em Jerusalém. Trocando idéia com seus 
conselheiros, Jeroboão determinou, num ousado golpe, desfazer, tanto 
quanto possível, a probabilidade de uma revolta contra seu governo. Isto 
pretendia ele levar a termo criando dentro dos limites de seu recém-
formado reino dois centros de adoração: um em Betel e o outro em Dã. 
Nesses lugares deviam as dez tribos ser convidadas a se reunir, em vez de 
em Jerusalém, para adorar a Deus. PR ��-���.

Verso Áureo: Bem-aventurado o homem que continuamente teme; mas 
o que endurece o seu coração cairá no mal. Provérbios 28:14.

Lição 17                                                          23/10/2021

Jeroboão – A Fraqueza no Poder

�� O que Jeroboão, rei de Israel ��� tribos�, tinha revelado 
sob o governo de Salomão� Entretanto, o que determinou junto 
de seus conselheiros� Onde seriam os dois centros de adoração� 
I Reis ��:��-��.

� Elevado ao trono pelas dez tribos de Israel que se haviam 
rebelado contra a casa de Davi, Jeroboão, outrora servo de Salomão, 
estava em posição de proceder a sábias reformas tanto nos negócios civis 
como nos religiosos. Sob o governo de Salomão havia ele mostrado 
aptidão e sadio discernimento; e o conhecimento que havia adquirido 
durante anos de fiel serviço capacitava-o a governar com prudência. Mas 
Jeroboão deixou de pôr em Deus sua confiança.
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Planejando esta transferência, intentava Jeroboão apelar à 
imaginação dos israelitas, colocando perante eles alguma 
representação visível para simbolizar a presença do Deus invisível. 
Conseqüentemente, mandou fazer dois bezerros de ouro, e estes 
foram postos dentro de nichos nos centros indicados para adoração. 
Nesta tentativa para representar a divindade, Jeroboão violou o claro 
mandamento de Deus: �Não farás para ti imagem de escultura. ... Não 
te encurvarás a elas nem as servirás.� Êxo. ��:� e �.

�� O rei foi bem-sucedido em induzir os levitas a tomarem parte� 
Para onde foram os levitas� Que pessoas chamou no lugar� 
Qual data definiu para ser uma festa religiosa� I Reis ��:��-��.

�� O que fabricaram para o culto a Deus nestes lugares� 
O que ele deveria ter raciocinado� I Reis ��:��-��.

Tão forte era o desejo de Jeroboão de conservar as dez tribos 
afastadas de Jerusalém, que perdeu de vista a fraqueza fundamental 
de seu plano. Ele deixou de tomar em consideração o grande perigo a 
que estava expondo os israelitas, pelo colocar perante eles o símbolo 
idólatra da divindade, com os quais seus ancestrais haviam estado tão 
familiarizados durante os séculos de seu cativeiro no Egito. A estada 
recente de Jeroboão no Egito devia tê-lo ensinado a loucura de colocar 
perante o povo tais representações pagãs. Mas seu decidido propósito de 
induzir as tribos do norte a não continuar sua visita anual à cidade santa, 
levou-o a adotar a mais imprudente das medidas. �Muito trabalho vos 
será o subir a Jerusalém�, insistiu ele; �vês aqui teus deuses, ó Israel, que 
te fizeram subir da terra do Egito�. I Reis ��:��. Assim foram eles 
convidados a se prostrarem perante imagens de ouro e a adotar 
estranhas formas de culto. PR ���-���.

O rei procurara persuadir os levitas, alguns dos que estavam 
vivendo em seus domínios, a servirem como sacerdotes nos altares 
recém-erguidos em Betel e Dã; mas nesta tentativa ele foi ao encontro 
do fracasso. Foi então compelido a elevar ao sacerdócio homens �dos 
mais baixos do povo�. I Reis ��:��. Alarmados com as perspectivas, 
muitos dos fiéis, incluindo-se um grande número de levitas, fugiram 
para Jerusalém, onde podiam adorar em harmonia com os 
divinos reclamos. PR ���.
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�� Por que o Senhor enviou prontamente aquela reprovação� 
No que o Senhor se deleita� O que não devem temer os 
Seus mensageiros� I Timóteo �:�-�. 

O ousado desafio do rei a Deus ao pôr de lado instituições 
divinamente indicadas, não foi permitido passar sem repreensão. No 
momento mesmo em que ele estava oficiando e queimando incenso 
durante a dedicação do altar estranho que havia levantado em Betel, 
apareceu ali perante ele um homem de Deus do reino de Judá, enviado 
para denunciá-lo pela presunção em introduzir novas formas de culto. 
PR ���.

Ao ver isto, Jeroboão se encheu de um espírito provocador 
contra Deus, e procurou conter o que lhe tinha apresentado a 
mensagem. Cheio de ira, ele �estendeu a sua mão de sobre o altar, 
dizendo: Pegai dele�. Seu ato impetuoso encontrou reprovação imediata. 
A mão estendida contra o mensageiro de Jeová tornou-se de súbito 
impotente e seca, e não a podia tornar a trazer a si.

Inútil fora o esforço de Jeroboão para revestir de solenidade a 
dedicação de um altar estranho, cujo respeito haveria levado ao 
desrespeito pelo culto de Jeová no templo de Jerusalém. Pela 
mensagem do profeta, o rei de Israel deveria ter sido levado ao 
arrependimento, a renunciar seus ímpios desígnios, os quais estavam 
desviando o povo do verdadeiro culto de Deus. Mas ele endureceu o 
coração, e decidiu seguir o caminho de sua própria escolha. PR ���.

Tomado de terror, o rei apelou ao profeta para que intercedesse 
por ele a Deus. �...�

�� Quem apareceu quando o rei oficiava diante do altar� 
O que foi declarado pelo profeta� I Reis ��:�-�.

�� Como reagiu Jeroboão� O que imediatamente aconteceu� 
Que apelo fez o rei, e o que se sucedeu� I Reis ��:�-�.
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 Por ocasião da festa em Betel, o coração dos israelitas não estava 
completamente endurecido. Muitos eram suscetíveis à influência do 
Espírito Santo. O Senhor decidiu que os que estavam indo a passos 
rápidos para o caminho da apostasia deviam ser impedidos em seu curso 
antes que fosse demasiado tarde. Ele enviou Seu mensageiro para 
interromper o procedimento idólatra, e revelar ao rei e ao povo qual 
seria o resultado de sua apostasia. A ruptura do altar era um sinal da 
desaprovação de Deus à abominação que estava sendo praticada 
em Israel.

O Senhor procura salvar, não destruir. Ele Se deleita na 
libertação de pecadores. �Vivo Eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho 
prazer na morte do ímpio�. Ezeq. ��:��. Por meio de advertências e rogos 
Ele convida o obstinado a cessar de praticar o mal, e a voltar-se para Ele 
e viver. Dá a Seus escolhidos mensageiros santa ousadia, para que os 
que ouvirem temam e sejam levados ao arrependimento. Quão 
firmemente o homem de Deus repreendeu o rei� E esta firmeza era 
essencial; de nenhuma outra maneira podiam os males existentes ter 
sido reprovados. O Senhor deu a Seu servo ousadia, para que impressão 
perdurável fosse feita nos que ouviram. Os mensageiros do Senhor não 
devem jamais temer a face do homem, mas sim permanecer inflexíveis 
pelo direito. Enquanto sua confiança estiver posta em Deus, não precisam 
temer; pois Aquele que lhes deu uma tarefa também lhes assegura Seu 
protetor cuidado. PR ���.

Havendo apresentado sua mensagem, o profeta estava para 
retornar, quando Jeroboão lhe disse: �Vem comigo a casa, e conforta-te, 
e dar-te-ei um presente�. PR ���.

�� O que Jeroboão ofereceu ao profeta e o que ele lhe respondeu� 
I Reis ��:�-��.

�� De que maneira o homem de Deus se desviou do seu firme 
propósito� O velho era um profeta de Deus� Através de quem o 
Senhor declarou a condenação ao profeta de Judá� I Reis ��:��-��.
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Visto que o profeta verdadeiro concordou em tomar um curso 
contrário à linha do dever, Deus permitiu-lhe sofrer a penalidade da sua 
transgressão. Enquanto ele e o que o convidara a retornar a Betel 
estavam à mesa, a inspiração do Todo-poderoso veio ao falso profeta, e 
ele �clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz 
o Senhor: Porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o 
mandamento que o Senhor teu Deus te mandara... teu cadáver não 
entrará no sepulcro de teus pais�. I Reis ��:��-��. Esta profecia de juízo 
foi logo literalmente cumprida. PR ���.

O homem de Deus havia sido destemido ao dar a mensagem de 
repreensão. Não havia hesitado em denunciar o falso sistema de 
adoração do rei. E tinha rejeitado o convite de Jeroboão, mesmo com a 
promessa de uma recompensa. Mas se permitira ser persuadido por 
alguém que alegava ter uma mensagem do Céu.

Bom teria sido ao profeta se ele tivesse se apegado ao seu 
propósito de retornar sem demora à Judéia. Enquanto viajava por 
outra rota, foi surpreendido por um ancião que declarava ser profeta, e 
que se representou falsamente ante o homem de Deus, declarando: 
�Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do 
Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e 
beba água�. Insistentemente a mentira foi repetida, o convite 
inculcado, até que o homem de Deus foi persuadido a voltar.

Quando o Senhor dá a alguém uma ordem como a que dera a esse 
mensageiro, Ele mesmo deve dar a contraordem. Sobre aqueles que dão 
as costas à voz de Deus para ouvir contraordens, sobrevirá o mal 
ameaçado. Por ter esse mensageiro obedecido a ordens falsas, 
Deus permitiu que fosse destruído. �Man. �, �����. MM, ����, 
Cristo Triunfante, ���. 

�� Como se deu o fim da história do profeta de Deus que se desviou da 
estrita e explícita ordem de Deus� O que o povo deveria aprender 
com esta penalidade� I Reis ��:��-��.
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A penalidade que alcançou o infiel mensageiro foi ainda uma 
posterior evidência à verdade da profecia proferida sobre o altar. Se, 
após desobedecer à palavra do Senhor, ao profeta fosse permitido ir a 
salvo, o rei teria usado este fato numa tentativa de vindicar sua própria 
desobediência. Na ruptura do altar, no secamento do braço e na terrível 
sorte daquele que ousara desobedecer uma ordem expressa de Jeová, 
Jeroboão deveria ter discernido o pronto desprazer de um Deus ofendido, 
e esses juízos deviam tê-lo advertido a não persistir na prática do mal. 
PR ���.

��� O rei se arrependeu� Como foi seu fim de reinado� Que predição 
foi feita por Aías� 

A apostasia introduzida durante o reinado de Jeroboão tornou-
se cada vez mais acentuada, até que finalmente resultou em ruína total 
do reino de Israel. Antes mesmo da morte de Jeroboão, Aías, o idoso 
profeta de Siló que muitos anos antes predissera a elevação de 
Jeroboão ao trono, declarou: �O Senhor ferirá a Israel, como se move a 
cana nas águas; e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus 
pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, 
provocando o Senhor à ira. E entregará Israel por causa dos pecados de 
Jeroboão, o qual pecou, e fez pecar a Israel.� I Reis ��:�� e ��. PR ���.

Mas longe de se arrepender, Jeroboão �dos mais baixos do povo 
tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos�. Assim não apenas pecou 
ele mesmo grandemente, mas �fez pecar a Israel�. I Reis ��:�� e ��. 
�E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e 
extingui-la da Terra.� I Reis ��:��.� � � � � � � � �

Ao final de um conturbado reinado de vinte e dois anos, 
Jeroboão sofreu desastrosa derrota numa guerra com Abias, sucessor 
de Roboão. �E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de 
Abias; porém o Senhor o feriu e morreu.� II Crôn. ��:��.

78



� Existem hoje aqueles que estão em perigo de manifestar o mesmo 
espírito que Jeroboão manifestou, e de fazer uma obra de caráter 
semelhante à que ele fez. Seus planos, colocados em operação, levaram 
os filhos de Israel a se afastar de Deus e a cair na idolatria, e esses planos 
ocasionaram e permitiram terríveis males. O Juiz de toda a Terra 
responsabilizará Jeroboão pelos terríveis resultados de sua conduta e 
também responsabilizará aqueles que lhe seguem o exemplo pelos 
resultados decorrentes de seu comportamento errôneo. �Carta ���, �����. 
� CB ����.

Todavia o Senhor não abandonou a Israel sem antes fazer tudo 
que poderia ser feito para levá-lo de volta à submissão a Si. Através dos 
longos, escuros anos quando rei após rei se puseram em ousado 
desafio ao Céu e levaram Israel a idolatria cada vez mais profunda, Deus 
enviou mensagem após mensagem a Seu transviado povo. Por 
intermédio de Seus profetas deu-lhes toda oportunidade de deter a maré 
da apostasia e retornar a Ele. Durante os anos que sucederiam à cisão do 
reino, Elias e Eliseu viveriam e trabalhariam, e os ternos apelos de Oséias, 
Amós e Obadias deviam ser ouvidos na terra. Jamais deveria o reino de 
Israel ser deixado sem nobres testemunhas do suficiente poder de 
Deus para salvar do pecado. Mesmo nas horas mais escuras, alguns 
permaneceriam leais ao seu divino Rei, e em meio da idolatria viveriam 
inculpáveis à vista de um Deus santo. Esses fiéis foram contados entre o 
piedoso remanescente por cujo intermédio o eterno propósito de Jeová 
devia ser finalmente cumprido. PR ���.

��� O Senhor rapidamente os abandonou ou suportou longamente 
a desobediência� O que havia, mesmo nas horas mais escuras� 

��� Em nossos dias há os que correm o perigo de manifestarem o 
espírito de Jeroboão�
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Lição 18                                                          30/10/2021

�� Qual era uma das maiores cidades do mundo antigo na época dos 
reinos de Israel e Judá� Como ela era� 

Jonas – O Profeta Relutante
Verso Áureo: O SENHOR olha desde os céus e está vendo a todos os filhos 
dos homens. Do lugar da Sua habitação contempla todos os moradores 
da terra. Salmos 33:13-14.

� Entre as cidades do mundo antigo nos dias do reino de Israel 
dividido, uma das maiores foi Nínive, a capital do domínio assírio. 
Fundada sobre as férteis barrancas do Tigre, logo depois da dispersão da 
Torre de Babel, floresceu através dos séculos, até que se tornou �uma 
grande cidade, de três dias de caminho�. Jon. �:�.

�

� No tempo de sua prosperidade temporal Nínive era um centro 
de crime e impiedade. A inspiração havia-a caracterizado como �cidade 
ensangüentada... toda cheia de mentiras e de rapina�. Naum �:�. Em 
linguagem figurada, o profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel, 
rapinante. �Sobre quem�, interroga o profeta, �não passou 
continuamente a tua malícia�� Naum �:��. PR ���.

�� Apesar de tudo, o que o Senhor viu�

� Embora ímpia como havia-se tornado, Nínive não estava 
inteiramente entregue ao mal. Aquele que �está vendo a todos os filhos 
dos homens� �Sal. ��:���, e �descobre todas as coisas preciosas� 
�Jó ��:���, viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa 
melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada oportunidade para 
conhecer ao Deus vivo, afastariam de si as más obras, e O adorariam. E 
assim, em Sua sabedoria Deus Se revelou a eles de maneira 
inconfundível, a fim de levá-los, se possível, ao arrependimento. 
PR ���-���.
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� Como o profeta se pusesse a pensar nas dificuldades e 
aparentes impossibilidades desta comissão, foi tentado a pôr em 
dúvida a sabedoria do chamado. Do ponto de vista humano, parecia que 
nada se poderia ganhar em proclamar tal mensagem nesta cidade tão 
orgulhosa. Ele esqueceu por um momento que o Deus a quem servia 
era todo-sábio e todo-poderoso. Enquanto hesitava, duvidando ainda, 
Satanás sobrecarregou-o com o desencorajamento. O profeta foi 
tomado de grande temor, e �se levantou para fugir de diante da face do 
Senhor para Társis�. Indo a Jope, e achando ali um navio pronto para 
zarpar, pagou a sua passagem, �e desceu para dentro dele, para ir 
com eles�. Jon. �:�.

�� Qual foi o instrumento escolhido por Deus� No entanto, como 
agiu o profeta� Do que teria sido poupado, se prontamente 
tivesse obedecido� Jonas �:�-�.

� O instrumento escolhido para esta obra foi o profeta Jonas, filho 
de Amitai. A ele veio a palavra do Senhor: �Levanta-te, vai à grande 
cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu 
até Mim.� Jon. �:� e �.

� No encargo que fora dado, havia sido confiada a Jonas uma 
pesada responsabilidade; contudo, Aquele que o havia mandado ir, 
estava apto a sustentar Seu servo e garantir-lhe o sucesso. Tivesse o 
profeta obedecido sem questionar, e ter-lhe-iam sido poupadas 
muitas experiências amargas e teria sido abundantemente 
abençoado. Não obstante, na hora do desespero de Jonas o Senhor 
não Se afastara dele. Através de uma série de provas e estranhas 
providências a confiança do profeta em Deus e em Seu infinito poder 
para salvar devia ser revivida. PR ���-���.

�� O que eram seus esforços de fugir do chamado� O que o Senhor 
mandou� O que os marinheiros falaram para Jonas� Jonas �:�-�.

� Se, quando o chamado lhe veio pela primeira vez, Jonas se 
tivesse demorado em calma consideração, teria verificado quão tolo 
seria qualquer esforço de sua parte para escapar à responsabilidade 
imposta sobre ele. Mas não por muito tempo foi-lhe permitido 
prosseguir tranqüilamente em sua estulta fuga. �...�
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� Enquanto os marinheiros buscavam seus deuses pagãos 

pedindo socorro, o mestre do navio, excessivamente angustiado, foi 

em busca de Jonas, e disse: �Que tens, dormente� levanta-te, e invoca o 

teu Deus; talvez assim Deus Se lembre de nós, para que 

não pereçamos.� Jon. �:�. PR ���.

�
�� Resolveu orar� O que fizeram, então, os marinheiros� Sobre quem 

caiu a sorte� Jonas �:�.

� Mas as orações do homem que se tinha desviado do caminho 

do dever, não trouxeram qualquer auxílio. Os marinheiros, 

impressionados com o pensamento de que a estranha violência da 

tempestade refletia a ira dos seus deuses, propuseram como último 

recurso o lançamento de sortes, �para que saibamos�, disseram, �por 

que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu 

sobre Jonas. PR ���.

�� Como reagiram os marinheiros� Que decisão Jonas toma, afinal� 

O que o Senhor providencia a Jonas� Jonas �:�-��.

�� Que oração ele dirige ao Senhor� Depois de sua contrição, 

o que ocorre� Jonas �:�-��. 

� Jonas aprendera afinal que �a salvação vem do Senhor�. Sal. �:�. 

Com penitência e o reconhecimento da graça salvadora de Deus, veio o 

livramento. Jonas foi liberto dos perigos do profundo abismo, e foi 

lançado em terra seca. PR ���.
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Lição 19                                                          06/11/2021

O Arrependimento dos Ninivitas

�� Que palavras Deus dirige a Jonas, novamente� Ele obedece 
a ordem divina� Jonas �:�-�.

Verso Áureo: Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, 
sobre os que esperam na Sua misericórdia; para lhes livrar as almas da 
morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no 
SENHOR; Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmos 33:18-20.

� Uma vez mais é o servo de Deus comissionado para advertir 
Nínive. �E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: 
Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a 
pregação que Eu te disse�. Desta vez ele não se deteve para questionar ou 
duvidar, mas obedeceu sem hesitação. �Levantou-se Jonas, e foi a Nínive, 
segundo a palavra do Senhor.� Jon. �:�-�. PR ���.

�� Que mensagem apresentou de rua em rua da grande cidade� 
Jonas �:�-�.

� Entrando na cidade, Jonas começou a pregar �contra ela� 
a mensagem: �Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida.� Jon. �:�. 
De rua em rua ia ele fazendo soar a nota de advertência. PR ���.

�� A pregação foi em vão� Como atuou o Divino Espírito� 
Jonas �:�-�.�

� A mensagem não foi em vão. O clamor que soava através das ruas 
da ímpia cidade ia passando de lábio em lábio, até que todos 
os habitantes tivessem ouvido o assustador anúncio. O Espírito de 
Deus imprimiu a mensagem em cada coração, e levou multidões 
a tremerem por causa de seus pecados, e a se arrependerem em 
profunda humilhação. PR ���.
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� Quando Jonas viu o propósito de Deus de poupar a cidade que, 
não obstante sua impiedade, tinha sido levada a se arrepender em saco 
e cinzas, devia ter sido o primeiro a se alegrar com a estupenda graça de 
Deus; mas ao contrário disto, ele permitiu que sua mente se demorasse 
sobre a possibilidade de ser considerado um falso profeta. Cioso de sua 
reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior das almas 
nessa cidade infortunada. A compaixão mostrada por Deus para com os 
arrependidos ninivitas desgostou �Jonas extremamente... e ficou 
todo ressentido�. PR ���.

� As promessas de Deus a eles se fossem obedientes, e as maldições 
que sobre eles viriam, se fossem desobedientes. HR ���.

�� Que elemento devemos sempre levar em conta nas promessas 
e ameaças de Deus� I Samuel �:��; Jeremias ��:�-��.

� Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são 
igualmente condicionais. �Man. �, �����. Ev. ���.

� Sendo que rei e nobres, com todo o povo, grandes e pequenos, 
�se arrependeram com a pregação de Jonas� �Mat. ��:���, e uniram-se 
em clamar ao Deus do Céu, Sua misericórdia foi-lhes assegurada. �Deus 
viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho; e Deus 
Se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez.� Jon. �:��. 
Sua condenação foi evitada; o Deus de Israel fora exaltado e honrado 
através do mundo pagão, e Sua lei foi reverenciada. Não seria senão 
muitos anos mais tarde que Nínive devia cair presa das nações vizinhas 
por causa do seu esquecimento de Deus e jactancioso orgulho. PR ���.

�� O Senhor desfez Sua condenação� Mais tarde, a cidade viria 
a ser destruída� Jonas �:��.

�� Jonas ficou contente� Que preocupação lhe afligiu� Jonas �:�-�.
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�� De fato, a que inclinação sua, ele se rendeu� O que o Senhor 
lhe diz� Jonas �:�-�.

�� O que fez Jonas� Que lição objetiva o Senhor lhe deu� 
Jonas �:�-��.

� Uma vez mais ele se rendeu a sua inclinação de questionar e 
duvidar, e uma vez mais foi oprimido com o desencorajamento. 
Perdendo de vista os interesses dos outros, e sentindo como se melhor 
lhe fora morrer do que viver para ver a cidade poupada, em seu 
descontentamento exclamou: �Ó Senhor, tira-me a minha vida, porque 
melhor me é morrer do que viver�. �É razoável esse teu ressentimento�� 

o Senhor inquiriu. PR ���.

� Então o Senhor deu a Jonas uma lição objetiva. Ele �enviou um 
bicho, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta 
se secou. E aconteceu que, aparecendo o Sol, Deus mandou um vento 
calmoso oriental, e o Sol feriu a cabeça de Jonas; e ele desmaiou, e 
desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do 
que viver�.
� De novo Deus Se dirige a Seu profeta: �É acaso razoável que 
assim te enfades por causa da aboboreira� E ele disse: É justo que me 
enfade a ponto de desejar a morte�.
� �E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não 
trabalhaste, nem a fizeste crescer; que numa noite nasceu, e numa noite 
pereceu. E não hei de Eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que 
estão mais de cento e vinte mil homens, que não sabem discernir entre a 
sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais�� 

Jon. �:�-��. PR ���.
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 Durante sete anos um homem esteve a subir e descer as ruas de 
Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. 
De dia e de noite cantava ele funebremente: �Uma voz do Oriente, uma 
voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos� uma voz contra 
Jerusalém e contra o templo� uma voz contra os noivos e as noivas� uma 
voz contra o povo�� - Ibidem. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas 
nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus-tratos 
respondia somente: �Ai� ai de Jerusalém�� �Ai� ai dos habitantes dela�� 
Seu clamor de aviso não cessou senão quando foi morto no cerco que 
havia predito. GC ��-��.

��� Diferentemente dos ninivitas, como se por taram os 
moradores de Jerusalém no cerco dos romanos� Que mensageiro 
teve um fim trágico� Mateus ��:�-�, ��-��; Lucas ��:�-�, ��-��.  

�� Que propósito do Senhor se cumpriu�

 Apareceram sinais e prodígios, prenunciando desastre e 
condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu 
sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr-do-sol, desenhavam-
se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os 
sacerdotes que ministravam à noite no santuário, aterrorizavam-se 
com sons misteriosos; a terra tremia e ouvia-se multidão de vozes a 
clamar: �Partamos daqui�� A grande porta oriental, tão pesada que 
dificilmente podia ser fechada por uns vinte homens, e que se achava 
segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento 
de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer 
agente visível. - História dos Judeus, de Milman, livro ��.

� Confuso, humilhado e incapaz de compreender o propósito de 
Deus em poupar Nínive, Jonas havia, não obstante cumprido a 
comissão que lhe fora dada de advertir a grande cidade; e embora o 
acontecimento predito não se tivesse realizado, a mensagem de 
advertência não era de ninguém menos que de Deus. E ela cumpriu o 
propósito que Deus lhe designara. A glória de Sua graça fora revelada 
entre os pagãos. Os que havia muito estavam assentados �nas trevas e 
sombra da morte, presos em aflição e em ferro�, �clamaram ao Senhor na 
sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e 
sombra da morte, e quebrou as suas prisões. ... Enviou a Sua palavra, e os 
sarou, e os livrou da sua destruição�. Sal. ���:��, ��, �� e ��. PR ���-���.
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Verso Áureo: Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se 
perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? 
Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os Seus anjos; e 
então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16:26-27.

Lição 20                                                          13/11/2021

� Assim como a pregação de Jonas fora um sinal para os ninivitas, 
a pregação de Cristo era um sinal para a Sua geração. Mas que contraste 
na recepção da palavra. Embora em face de indiferença e de escárnio, o 
Salvador trabalhou sempre, até que concluiu Sua missão. PR ���-���.

Missão pelas Cidades do Mundo

� Cristo, durante Seu ministério terrestre, referiu-Se ao bem 
produzido pela pregação de Jonas em Nínive, e comparou os 
habitantes deste centro pagão com o professo povo de Deus em Seus 
dias. �Os ninivitas�, declarou Ele, �ressurgirão no juízo com esta geração, 
e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E 
eis que está aqui quem é mais do que Jonas�. Mat. ��:�� e ��. A um 
mundo ocupado, cheio do burburinho do comércio e a altercação de 
transações, onde os homens estavam procurando obter tudo para si 
mesmos, Cristo viera; e acima da confusão, Sua voz foi ouvida como a 
trombeta de Deus: �Que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e 
perder a sua alma� ou que daria o homem pelo resgate da sua alma�� 
Mar. �:�� e ��.

�� Como Jesus se referiu aos ninivitas� Diferente de Jonas, 
como nosso Salvador se portou� Lucas ��:��-��.

�� Que preciosa lição nos é dada� Irão direcionar as pessoas para 
que pátria� Hebreus ��:�-��, ��-��.
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� A lição é para os mensageiros de Deus hoje, quando as cidades 
das nações encontram-se tão verdadeiramente em necessidade do 
conhecimento dos atributos e propósitos do verdadeiro Deus, como os 
ninivitas do passado. Os embaixadores de Cristo devem apontar aos 
homens o mundo mais nobre, que tem sido em grande parte perdido de 
vista. De acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras, a única 
cidade que permanece é aquela cujo artífice e construtor é Deus. Com os 
olhos da fé os homens podem contemplar o limiar do Céu, iluminado 
com a glória do Deus vivo. Por intermédio de Seus servos ministradores 
o Senhor Jesus está convidando os homens a que se empenhem com 
santificada ambição no sentido de assegurarem a herança imortal. 
Apela para eles a fim de que acumulem tesouros junto ao trono 
de Deus. PR ���.
� Se o Senhor deseja que levemos uma mensagem a Nínive, não Lhe 
será agradável que vamos a Jope ou a Cafarnaum. Ele tem motivos para 
nos enviar aonde nossos passos foram dirigidos. Talvez lá houvesse 
alguém em necessidade do auxílio que lhe poderíamos prestar. Ele que 
enviou Filipe ao ministro etíope, Pedro ao centurião romano, e a menina 
israelita em auxílio de Naamã, o capitão sírio, envia hoje homens, 
mulheres e jovens como Seus representantes àqueles que têm 
necessidade de ajuda e guia divinas. CBV ���.

�� Em que condição avançam rapidamente as cidades�

� Rápida e seguramente está vindo uma culpabilidade quase 
universal sobre os habitantes das cidades, devido ao constante 
aumento de decidida impiedade. A corrupção que prevalece está além 
do poder da pena humana descrever. Cada dia traz novas revelações de 
atritos, suborno e fraudes; cada dia traz seu desalentador registro de 
violência e arbitrariedade, de indiferença para com o sofrimento humano, 
de destruição brutal e perversa da vida humana. Cada dia testifica sempre 
mais de insanidade, assassínio e suicídio. PR ���.

�� O que Satanás sempre tem buscado realizar� Do que as pessoas se 
gloriam hoje em dia� Que resultado se colhe por se rejeitar a 
revelação divina�
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� De século a século Satanás, tem procurado conservar os 
homens na ignorância dos beneficentes desígnios de Jeová. Ele tem 
procurado desviar-lhes de vista os grandes fatos da lei de Deus - os 
princípios de justiça, misericórdia e amor aí contidos. Os homens se 
gloriam do maravilhoso progresso e esclarecimento do século em que 
estão agora vivendo; mas Deus vê a Terra cheia de iniqüidade e violência. 
Declaram os homens que a lei de Deus foi anulada, que a Bíblia não é 
autêntica; e como resultado uma maré de males, tal como não se tem 
visto desde os dias de Noé e do apóstata Israel, está tomando conta do 
mundo. Nobreza de alma, gentileza, piedade são permutadas para 
satisfazer a cobiça por coisas proibidas. O negro registro de crimes 
cometidos pelo amor ao ganho é suficiente para fazer gelar o sangue e 
encher a alma de horror. PR ���.

�� Deve-se haver surpresa com o fim da misericórdia de Deus� 
Qual tem sido a escolha de muitos�

� Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Com longanimidade e 
terna compaixão Ele trata com o transgressor da Sua lei. E contudo, 
nestes nossos dias, quando homens e mulheres têm tantas 
oportunidades para se familiarizarem com a divina lei como revelada 
no Santo Escrito, o grande Governador do Universo não pode olhar 
com qualquer satisfação as ímpias cidades, onde reina a violência e o 
crime. O fim da tolerância de Deus com os que persistem na 
desobediência está se aproximando rapidamente.
� Devem os homens ficar surpreendidos com uma súbita e 
inesperada mudança no trato do Supremo Governador com os 
habitantes do mundo caído� Devem eles ficar surpreendidos quando a 
punição segue a transgressão e a crescente criminalidade� Devem-se 
surpreender de que Deus leve a destruição e a morte sobre aqueles 
cujo ganho ilícito tem sido obtido através do engano e fraude� Muito 
embora o fato de que crescente luz com respeito aos reclamos de Deus 
tem estado a brilhar em seu caminho, muitos têm-se recusado a 
reconhecer a soberania de Jeová, e têm escolhido permanecer sob a 
bandeira negra do originador de toda rebelião contra o governo do Céu. 
PR ���-���.
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�� Apesar do trato de Deus ser paciente e misericordioso, 
o que é certo�
�
� A longanimidade de Deus tem sido muito grande - tão grande 
que quando consideramos o contínuo insulto a Seus santos 
mandamentos, ficamos maravilhados. O Onipotente tem estado a 
exercer um poder restringidor sobre Seus próprios atributos. Mas 
certamente Ele Se levantará para punir o ímpio, que tão ousadamente 
tem resistido aos justos reclamos do Decálogo. 

É chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum 
bálsamo humano pode curar. O Espírito de Deus está sendo retirado. 
Catástrofes por mar e por terra seguem-se umas às outras em rápida 
sucessão. Quão freqüentemente ouvimos de terremotos e furacões, de 
destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e 
propriedades� Aparentemente essas calamidades são caprichosos 
desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e 
desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem; mas em 
todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os 
instrumentos pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para 
que sintam o perigo. PR ���.

Deus concede ao homem um período de graça; mas há um ponto 
além do qual a divina paciência se esgota, e os juízos de Deus se seguem 
seguramente. O Senhor trata pacientemente com os homens, e com 
cidades, misericordiosamente dando advertências para salvá-los da ira 
divina; mas virá o tempo quando não mais se ouvirão súplicas por 
misericórdia, e o elemento rebelde que continua a rejeitar a luz da 
verdade será riscado, em misericórdia para com eles mesmos, e para com 
aqueles que de outro modo seriam influenciados por seu exemplo. 
PR ���.

�� Que tempo é chegado� O que Deus deseja ao permitir as 
calamidades neste mundo deteriorado pelo pecado�
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�� Por terem a missão em favor das cidades, os mensageiros devem 
morar nelas� O que aprendemos através de dois personagens 
bíblicos� Por que não fazer investimentos nas cidades�

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 ���. �EF ���.

Não mais sejam os filhos expostos às tentações das cidades 
maduras para a destruição. O Senhor tem-nos enviado advertência e 
conselho para que saiamos das cidades. Então, não façamos mais 
investimentos nas cidades. �Man. ��, �����. VC ��.

�� Como não devem se sentir os missionários quanto as 
grandes cidades�

� Os mensageiros de Deus nas grandes cidades não devem sentir-
se desanimar com a impiedade, a injustiça, a depravação a que são 
chamados a enfrentar enquanto procuram proclamar as alegres novas 
da salvação. O Senhor aspira confortar cada um desses obreiros com a 
mesma mensagem que deu ao apóstolo Paulo na ímpia Corinto: �Não 
temas, mas fala, e não te cales; porque Eu sou contigo, e ninguém lançará 
mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.� Atos ��:� 
e ��. Lembrem-se, os que se empenham no ministério de salvar almas, 
que, conquanto haja muitos que não aceitarão o conselho de Deus em 
Sua Palavra, o mundo inteiro não se desviará da luz e verdade, dos 
convites de um Salvador perdoador e paciente. Em cada cidade, cheia 
como possa estar de violência e crime, há muitos que, devidamente 
ensinados aprendem a se tornar seguidores de Jesus. Milhares podem 
assim ser alcançados com a verdade salvadora e levados a receber 
Cristo como um Salvador pessoal. PR ���.

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. ��-��.
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Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso 
povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão 
cultivar seu próprio mantimento pois no futuro o problema de comprar e 
vender será bem sério. �Carta �, �����. II ME ���. �VC ���.

Quando a iniqüidade predomina numa nação, sempre deve ser 
ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez 
ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos 
males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela 
pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram 
em Sodoma, poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residido 
num lugar a certa distância da cidade. �Man. ��, �����. Ev. ��.

É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, 
devem as famílias mudar-se para fora das cidades. �Man. ��, �����. 
II ME ���.

�Enoque� fixou-se e à sua família onde a atmosfera fosse tão pura 
quanto possível. Então, por vezes, saía aos habitantes do mundo com a 
sua mensagem dada por Deus. Toda visita que fazia ao mundo lhe era 
penosa. Ele viu e compreendeu algo da lepra do pecado. �Man. ��, �����. 
MM, ����, Cristo Triunfante, ��.

��� A que sério problema estarão expostos nas cidades, dentro 
em breve� Que grave perigo também existe para os que 
desnecessariamente permanecem hoje nas cidades�  

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 ��.� � � � � � �

Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que 
deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades 
mas não morar nelas. �Man. ��, �����. Ev. ��-��.
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 Não me deixes, sê comigo,

�  Para o eterno e doce lar.� PR ���.

� A mensagem de Deus para os habitantes da Terra hoje é: �Estai 
vós apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir à hora 
em que não penseis.� Mat. ��:��. As condições predominantes hoje na 
sociedade, e especialmente nas grandes cidades das nações, 
proclamam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está 
próxima, e que o fim de todas as coisas terrestres é chegado. Estamos 
no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão os juízos de Deus se 
seguirão uns aos outros - fogo, inundações e terremotos, com guerras e 
derramamento de sangue. Nós não devemos ser surpreendidos neste 
tempo por eventos a um tempo grandes e decisivos; pois o anjo de 
misericórdia não pode ficar muito tempo mais a proteger o impenitente.
� �Porque eis que o Senhor sairá do Seu lugar, para castigar os 
moradores da Terra, por causa da sua iniqüidade, e a terra descobrirá o 
seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos.� 
Isa. ��:��. A tormenta da ira de Deus está-se acumulando; e subsistirão 
unicamente os que responderem ao convite de misericórdia, como os 
habitantes de Nínive pela pregação de Jonas, e se santificarem pela 
obediência às leis do divino Governante. Somente os justos serão 
escondidos com Cristo em Deus até que passe a desolação. Seja a 
linguagem da alma:

 �Só em Ti eu tenho abrigo,
�  Aos Teus pés jaz o meu ser;

�  Teu conforto eu quero ter. 
 �Guarda-me ó bom Salvador,

 Guia-me em Teu terno amor,

��� O que é proclamado com �voz de trovão� ao notarmos a 
condição de nossa sociedade� Devemos nos surpreender ao 
sobrevirem momentosos eventos� Somente quais serão poupados�

�  Té o temporal passar,
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Os Profetas Oséias e Amós
Verso Áureo: Não havendo profecia, o povo perece; porém o que guarda a 
lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29:18.

Lição 21                                                          20/11/2021

� Os últimos anos do malfadado reino de Israel foram assinalados 
pela violência e derramamento de sangue como jamais havia sido 
testemunhado mesmo nos piores períodos de lutas e inquietação sob a 
casa de Acabe. Por mais de dois séculos os governantes das dez tribos 
haviam estado a semear ventos; agora colhiam tempestade. Rei após 
rei havia sido assassinado a fim de abrir caminho para que outros 
ambiciosos reinassem. �Eles fizeram reis�, declara o Senhor a respeito 
desses ímpios usurpadores, �mas não por Mim; constituíram príncipes, 
mas Eu não o soube.� Osé. �:�. Todo princípio de justiça fora posto de 
lado; os que deviam ter-se posto ante as nações da Terra como 
depositários da graça divina, �aleivosamente se houveram contra o 
Senhor� �Osé. �:�� e uns contra os outros. PR ���.

� Com as mais severas reprovações, Deus buscou despertar a 
nação impenitente para a realidade do iminente perigo de sua 
completa destruição. Por intermédio de Oséias e Amós Ele enviou às dez 
tribos mensagem após mensagem, exigindo amplo e completo 
arrependimento, e ameaçando-os com calamidades como resultado da 
contínua transgressão. �Lavrastes a impiedade�, declarou Oséias, 
�segastes a perversidade, e comestes o fruto da mentira; porque 
confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto 
entre o teu povo se levantará um grande tumulto e todas as tuas 
fortalezas serão destruídas. ... O rei de Israel de madrugada será 
totalmente destruído.� Osé. ��:��-��. PR ���-���.

�� Como foram os últimos anos do reino de Israel �as �� tribos 
do norte��

�� Que profetas e que mensagens Deus enviou para despertá-los�
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� De Efraim o profeta declarou: �Estrangeiros lhe comeram a 
força, e ele não o sabe; também as cãs se espalharam sobre ele, e não o 
sabe�. Osé. �:�. �Israel rejeitou o bem�. Osé. �:�. �Quebrantado no juízo� 
�Osé. �:���, incapazes de discernir a desastrosa perspectiva de seu mau 
caminho, as dez tribos deviam logo andar como vagabundas �entre as 
nações�. Osé. �:��.

� Pela contínua resistência, o pecador se coloca onde não 
conhece nada exceto a resistência. Quando despreza o chamado da 
misericórdia de Deus e continua a semear as sementes da 
incredulidade, à sua porta é colocada a terrível inscrição: �Efraim está 
entregue aos ídolos; deixa-o� �Os. �:���. �Carta ��a, �����. � CB ����.

�� O Senhor lhes tolerou longamente� Houve juízos também para 
que se arrependessem� 

� Se a obra do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que 
Deus possa fazer pela alma. O último recurso da misericórdia divina 
foi empregado. PP ���.

�� Que mensagens são dirigidas a Efraim, que era tribo 
representante das ��, visto ser a principal� Como buscaram 
prosperar� Pela contínua resistência, em que condição se coloca 
o pecador� Mateus ��:��-��.

 Alguns dos líderes em Israel sentiam agudamente sua perda de 
prestígio, e desejavam poder reconquistá-lo. Mas em vez de 
abandonar aquelas práticas que haviam levado o enfraquecimento ao 
reino, continuaram em iniqüidade, lisonjeando-se com o pensamento 
de que quando surgisse a ocasião, poderiam alcançar o poder político 
desejado, aliando-se com os pagãos. �Quando Efraim viu a sua 
enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria�. Osé. �:��. 
�Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento; invocam o 
Egito, vão para a Assíria�. Osé. �:��. �Fazem aliança com a Assíria.� 
Osé. ��:�. PR ���.
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� Os muitos sacrifícios dos judeus e a grande quantidade de 
sangue que fluía para a expiação de pecados pelos quais eles não 
sentiam arrependimento verdadeiro sempre foi repugnante a Deus. Ele 
falou através de Miquéias �Mq �:�-��.� � � � � �
 Oferendas custosas e uma aparência de santidade não podem 
ganhar o favor de Deus. Por Suas misericórdias, Ele requer um espírito 
contrito, um coração aberto à luz da verdade, amor e compaixão pelo 
próximo e um espírito que se recuse a ser seduzido pela avareza ou pelo 
amor ao próprio eu. Os sacerdotes e governantes eram destituídos 
desses requisitos essenciais para oberter o favor de Deus, e suas mais 
preciosas oferendas e imponentes cerimônias eram uma abominação 
aos Seus olhos. �ST, �� de março de �����. � CB ����.

� �Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel�, foi a mensagem 
que finalmente lhes veio; �visto que te esqueceste da lei do teu Deus, 
também Eu Me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, 
assim contra Mim pecaram; Eu mudarei a sua honra em vergonha. ... 
Visitarei sobre eles os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das 
suas obras.� Osé. �:� e �-�. PR ���.

� Por intermédio do homem de Deus que aparecera ante o altar 
de Betel, por intermédio de Elias e de Eliseu, de Amós e Oséias, o Senhor 
repetidamente expusera ante as dez tribos os males da desobediência. 
Não obstante as reprovações e rogos, Israel caiu cada vez mais baixo na 
apostasia. �Como uma vaca rebelde se rebelou Israel� �Osé. �:���, 
declarou o Senhor; �Meu povo é inclinado a desviar-se de Mim.� 
Osé. ��:�. � � � � � � � �
 Ocasiões houve em que os juízos do Céu caíram pesadamente 
sobre o povo rebelde. �Por isso os abati pelos profetas�, declarou Deus; 
�pela palavra de Minha boca os matei; e os Teus juízos sairão como a luz. 
Porque Eu quero misericórdia, e não o sacrifício; e o conhecimento de 
Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto, 
como Adão; eles se portaram aleivosamente contra Mim.� Osé. �:�-�.

�� O Senhor aceitava os sacrifícios feitos por eles� O que Deus deseja 
de fato� Oséias �:�.
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� A iniqüidade em Israel durante o último meio século antes do 
cativeiro assírio, era comparável à dos dias de Noé, e de qualquer outro 
século em que os homens tenham rejeitado a Deus e se entregado 
inteiramente à prática do mal. A exaltação da natureza acima do Deus 
da natureza, a adoração da criatura em lugar do Criador, tem sempre 
resultado nos mais crassos males. Assim, quando o povo de Israel, em 
seu culto a Baal e Astarote, renderam suprema homenagem às forças 
da natureza, desvincularam-se de tudo que é inspirador e enobrecedor e 
caíram presa fácil da tentação. Com as defesas da alma destruídas, não 
tinham os enganados adoradores qualquer barreira contra o pecado, e 
renderam-se às más paixões do coração humano.

�

� Contra a indisfarçada opressão, a flagrante injustiça, o luxo 
inusitado e extravagante, despudorados banquetes e bebedeiras, a 
grosseira licenciosidade e deboche de seu tempo, os profetas 
ergueram a voz; mas seus protestos foram vãos, em vão foi a denúncia 
do pecado. �Aborrecem na porta aos que repreendem�, declarou Amós, 
�e abominam o que fala sinceramente�. �Afligis o justo, tomais resgate, e 
rejeitais os necessitados na porta.� Amós �:�� e ��. � � � � � � � � � � � � � �
 Tais eram alguns dos resultados que se tinham seguido ao 
estabelecimento de dois bezerros de ouro por Jeroboão. O primeiro 
afastamento das formas estabelecidas de adoração levara-os à 
introdução das mais grosseiras formas de idolatria, até que finalmente 
quase todos os habitantes da terra haviam-se entregue a sedutoras 
práticas de culto à natureza. Esquecendo o seu Criador, os filhos de 
Israel �mui profundamente se corromperam�. Osé. �:�.
� Os profetas continuaram a protestar contra esses males, e a 
reclamar a prática do bem. �Semeai para vós em justiça, ceifai segundo 
a misericórdia�, apelava Oséias, �lavrai o campo da lavoura; porque é 
tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós�. 
Osé. ��:��. �Tu, pois, converte-te a teu Deus; guarda a beneficência e o 
juízo, e em teu Deus espera sempre.� Osé. ��:�. �Converte-te, ó Israel, ao 
Senhor teu Deus; porque pelos teus pecados tens caído. ... Dizei-Lhe: 
Expulsa toda a iniqüidade, e recebe o bem�. Osé. ��:� e �. PR ���-���.

�� Como foi o meio século final, antes do cativeiro assírio� 
Que denúncia o profeta Amós faz� Chegaram subitamente a estas 
graves maldades�
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� � Prudente, para que as saiba�
� �Quem é sábio, para que entenda estas coisas�

�� No momento de mais profunda apostasia, que tipo de mensagem 
Deus ainda lhes enviou�

� �Vinde, tornemos para o Senhor�, o profeta suplicava, �porque Ele 
despedaçou, e nos sarará; fez a ferida, e a ligará. Depois de dois dias nos 
dará a vida; ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. 
Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; como a alva será a 
Sua saída; e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega 
a terra.� Osé. �:�-�.

� � E os justos andarão neles,

� Aos que tinham perdido de vista o plano dos séculos para o 
livramento dos pecadores iludidos pelo poder de Satanás, o Senhor 
ofereceu restauração e paz. �Eu sararei a sua perversão, Eu 
voluntariamente os amarei�, o Senhor declarou; �porque a Minha ira se 
apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho; ele florescerá como o 
lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Voltarão os que se 
assentarem à sua sombra; serão vivificados como o trigo, e florescerão 
como a vide; a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: 
Que mais tenho eu com os ídolos� eu o tenho ouvido, e isso 
considerarei; eu sou como a faia verde; de mim é achado o teu fruto.

� Aos transgressores foram dadas muitas oportunidades para se 
arrependerem. Em sua hora de mais profunda apostasia e maior 
necessidade, a mensagem de Deus a eles foi uma mensagem de perdão e 
esperança. �Para tua perda, ó Israel�, Ele declarou, �tu te rebelaste contra 
Mim, contra o teu Ajudador. Onde está agora o teu rei, para que 
te guarde�� Osé. ��:� e ��.

� Mas os transgressores neles cairão.� Osé. ��:�-�.

� Porque os caminhos do Senhor são retos,
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� Os males que se haviam espalhado sobre a terra tinham-se 
tornado incuráveis; e sobre Israel fora pronunciada a terrível sentença: 
�Efraim está entregue aos ídolos; deixa-o�. Osé. �:��. �Chegaram os dias 
da visitação, chegaram os dias da retribuição; Israel o saberá.� Osé. �:�. 
PR ���-���.

�� Deram ouvido aos convites misericordiosos� Do que Amós foi 
acusado por um corrupto sacerdote� O que o Senhor declarou, 
finalmente, através de Oséias�

� A maioria dos que ouviram esses convites, recusaram-se a 
aproveitá-los. Tão contrárias aos maus desejos dos impenitentes eram 
as palavras dos mensageiros de Deus, que o sacerdote idólatra de Betel 
mandou dizer ao rei de Israel: �Amós tem conspirado contra ti, no meio 
da casa de Israel; a terra não poderá sofrer todas as suas palavras.� 
Amós �:��.
� Por intermédio de Oséias o Senhor declarou: �Sarando Eu a 
Israel, se descobriu a iniqüidade de Efraim, como também as maldades 
de Samaria�. �A soberba de Israel testificará em sua face; todavia, não 
voltarão para o Senhor seu Deus, nem O buscarão em tudo isto.� 
Osé. �:� e ��.
� De geração em geração o Senhor tinha tratado pacientemente 
com Seus transviados filhos; e mesmo agora, em face de ousada 
rebelião, Ele ainda ansiava por revelar-Se a eles como desejoso de 
salvar. �Que te farei, ó Efraim�, clamou Ele, �que te farei, ó Judá� porque 
a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da 
madrugada, que cedo passa.� Osé. �:�.

� �Buscai, o bem e não o mal, para que vivais; e assim o Senhor, o 
Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, e 
amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos 
exércitos, tenha piedade do resto de José.� Amós �:�, �, �� e ��. 
PR ���-���.

� Os benefícios de buscar a Deus foram fortemente expostos. 
�Buscai-Me�, convidou o Senhor, �e vivei. Mas não busqueis a Betel, 
nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente 
será levado cativo, e Betel será desfeito em nada�.
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� As dez tribos de Israel deviam agora ceifar o fruto da apostasia 
que se corporificara com o estabelecimento dos altares estranhos em 
Betel e Dã. A mensagem de Deus para eles foi: �O teu bezerro, ó 
Samaria, foi rejeitado; a Minha ira se acendeu contra eles; até quando 
serão eles incapazes de alcançar a inocência� Porque isso é mesmo de 
Israel; um artífice o fez, e não é Deus; mas em pedaços será desfeito o 
bezerro de Samaria�. Osé. �:� e �. �Os moradores de Samaria serão 
atemorizados pelo bezerro de Bete-Áven; porquanto o seu povo se 
lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes. ... 
À Assíria será levado como um presente ao rei Jarebe� �Senaqueribe�. 
Osé. ��:� e �.

� �E derribarei a casa de inverno com a casa de verão; e as casas de 
marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor.� Amós 
�:��. �Porque o Senhor, o Senhor dos exércitos, é o que toca a Terra, e 
ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão.� Amós �:�. �Teus 
filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e 
tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo 
para fora da sua terra.� Amós �:��.�E porque isto te farei, prepara-te, ó 
Israel, para te encontrares com o teu Deus.� Amós �:��. PR ���-���.

�� Que resultado deveriam sofrer as dez tribos do reino do norte� 
Seriam todos destruídos, ou haveria um remanescente fiel que 
seria poupado�

� �Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino 
pecador, e Eu o destruirei de sobre a face da Terra; mas não destruirei de 
todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a 
casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, 
sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo 
morrerão à espada, os quais dizem: Não se avizinhará nem nos 
encontrará o mal.� Amós �:�-��.
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��� Como se portou Amós diante do corrupto sacerdote Amazias�

� Por algum tempo, esses juízos preditos foram retidos, e durante 

o longo reinado de Jeroboão II, os exércitos de Israel alcançaram 

assinaladas vitórias; mas este tempo de aparente prosperidade não 

promoveu qualquer mudança no coração dos impenitentes, e foi 

finalmente decretado: �Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente 

será levado para fora de sua terra em cativeiro.� Amós �:��.

� A ousadia deste pronunciamento de nada aproveitou ao rei e ao 

povo, tão longe tinham ido em sua impenitência. Amazias, o líder entre 

os sacerdotes idólatras de Betel, exaltado pelas claras palavras 

pronunciadas pelo profeta contra a nação e seu rei, disse a Amós: �Vai-te, 

ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza; mas 

em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do 

rei e a casa do reino.� Amós �:�� e ��.

� A isto o profeta respondeu com firmeza: �Assim diz o Senhor: ... 

Israel certamente será levado cativo.� Amós �:��. PR ���.
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Lição 22                                                          27/11/2021

A Falta de Conhecimento
Verso Áureo: O Meu povo foi destruído, porque lhe faltou o 
conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, também Eu te 
rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de Mim; e, visto que te 
esqueceste da lei do teu Deus, também Eu me esquecerei de teus filhos. 
Oséias 4:6.

�� Como se deu a destruição do reino do norte� Em que época 
foram espalhados� 

� As palavras proferidas contra as tribos apóstatas foram 
literalmente cumpridas; contudo a destruição do reino se processou 
gradualmente. �...�
� �Nos dias de Peca�, que reinou vinte anos, Tilgate-Pilneser, rei da 
Assíria, invadiu Israel, e retirou-se com a multidão de cativos dentre as 
tribos que habitavam na Galiléia e a leste do Jordão. �Os rubenitas e 
gaditas, e a meia tribo de Manassés�, com os outros habitantes de 
�Gileade, e a Galiléia, e a toda a terra de Naftali� �I Crôn. �:��; 
II Reis ��:���, os quais foram espalhados entre os pagãos, removidos da 
Palestina para distantes terras. Deste terrível golpe o reino do norte 
jamais se recuperou. PR ���.

� Nos terríveis juízos acarretados sobre as dez tribos, o Senhor 
tivera um sábio e misericordioso propósito. Aquilo que Ele não mais 
podia fazer por intermédio deles na terra de seus pais, procuraria 
realizar espalhando-os entre os pagãos. 

�� Que plano de Deus deveria se cumprir de algum modo� 
A s  p r e v i s õ e s  p r o f é t i c a s  a c e r c a  d o s  g e n t i o s  f o r a m 
bem compreendidas� Atos ��:��-��.
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� O inimigo da igreja de Deus sobre a Terra não tinha, porém, 
tomado inteiramente em conta a natureza compassiva dAquele que �ao 
culpado não tem por inocente�, e cuja glória é ser �misericordioso e 
piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade; que guarda a 
beneficência em milhares, que perdoa a iniqüidade, e a transgressão, e o 
pecado�. Êxo. ��:� e �. A despeito dos esforços de Satanás para frustrar o 
propósito de Deus para Israel, embora mesmo em algumas das horas 
mais escuras de sua história parecesse que as forças do mal estavam 
para alcançar a vitória, o Senhor graciosamente Se revelou. Ele 
desdobrou perante Israel as preciosidades que deveriam ser para o 
bem-estar da nação. 

��  A p esa r  dos  esforços  sa tâ nicos,  tem se  cumprido os 
propósitos divinos�

 Seu plano para a salvação de todo aquele que escolhesse 
apropriar-se do perdão mediante o Salvador da raça humana devia de 
alguma forma ser cumprido; e nas aflições levadas a Israel, estava ele 
preparando o caminho para que Sua glória fosse revelada às nações da 
Terra. Nem todos os que foram levados cativos eram impenitentes. 
Entre eles havia alguns que tinham permanecido leais a Deus, e outros 
que se haviam humilhado perante Ele. Por intermédio desses, os �filhos 
do Deus vivo� �Osé. �:���, Ele levaria multidões no reino assírio ao 
conhecimento dos atributos de Seu caráter e beneficência da Sua lei. 
PR ���.
� Séculos antes, a pena da inspiração tinha traçado esta colheita 
de gentios; mas aquelas previsões proféticas tinham sido apenas 
obscuramente entendidas. Oséias havia dito: �Todavia o número dos 
filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem 
contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois Meu 
povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo.� Osé. �:��. E outra vez: �E 
semeá-la-ei para Mim na terra, e compadecer-Me-ei de Lo-Ruama; e a 
Lo-Ami direi: Tu és Meu povo; e ele dirá: Tu és o meu Deus�� Osé. �:��. 
AA ���.



104

�� Como estavam, pouco antes do cativeiro�

� O tempo que precedeu o cativeiro das dez tribos de Israel foi de 
uma desobediência similar e similar impiedade. A lei de Deus era 
contada como de nenhuma importância, e isto abriu as comportas da 
iniqüidade sobre Israel. �O Senhor tem uma contenda com os habitantes 
da Terra�, declarou Oséias, �porque não há verdade, nem benignidade, 
nem conhecimento de Deus na Terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, 
e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios.� Osé. �:� e �. PR ���.

� Tivesse Israel aceito as mensagens dos profetas e teriam sido 
poupados à humilhação que se seguiu. Foi em virtude de haverem 
persistido no abandono de Sua lei, que Deus foi compelido a deixá-los ir 
em cativeiro. �O Meu povo foi destruído, porque lhe faltou o 
conhecimento�, foi a mensagem enviada a eles por meio de Oséias. 
�Porque tu rejeitaste o conhecimento, também Eu te rejeitarei... visto que 
te esqueceste da lei do teu Deus.� Osé. �:�. PR ���-���.

�� Que lição nos é ensinada em todos os séculos� Provérbios ��:��.

� Em todos os séculos a transgressão da lei de Deus tem sido seguida 
pelo mesmo resultado. Nos dias de Noé, quando todo princípio de reto 
proceder fora violado, e a iniqüidade se tornara tão profunda e difusa 
que Deus não a pôde mais suportar, saiu o decreto: �Destruirei, de 
sobre a face da Terra o homem que criei.� Gên. �:�. Nos dias de Abraão, o 
povo de Sodoma desafiava abertamente a Deus e Sua lei; e teve lugar aí 
a mesma impiedade, a mesma corrupção, a mesma incontida 
condescendência que haviam assinalado o mundo antediluviano. Os 
habitantes de Sodoma transpuseram os limites da divina paciência, e 
sobre eles se acendeu o fogo da vingança de Deus. PR ���.

�

 �Escrevi para eles as grandezas da Minha lei�, Ele declarou por 
intermédio de Oséias, �mas isso é para ele como coisa estranha�. Osé. 
�:��. �Eu ensinei a andar a Efraim; tomei-os pelos seus braços, mas não 
conheceram que Eu os curava.� Osé. ��:�. Ternamente havia o Senhor 
tratado com eles, instruindo-os por intermédio de Seus profetas, 
mandamento sobre mandamento, regra sobre regra.
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� Em linguagem simbólica Oséias põe perante as dez tribos o 

plano de Deus de restauração em favor de toda a alma penitente que se 

unisse com Sua igreja na Terra, as bênçãos asseguradas a Israel nos dias 

de sua lealdade a Ele na terra prometida. Referindo-se a Israel como 

aquele a quem Ele ansiava por mostrar misericórdia, o Senhor 

declarou: �Eis que Eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao 

coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de 

esperança; e ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia 

em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, 

que Me chamarás: Meu marido; e não Me chamarás mais: Meu Baal meu 

senhor. E da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não 

virão mais em memória.� Osé. �:��-��. PR ���.

�� Do que foram acompanhadas as profecias de juízos� 

Através de que instrumento terrestre ocorre a restauração�

� As profecias de juízo pronunciadas por Amós e Oséias foram 

acompanhadas por predição de glória futura. Às dez tribos, desde 

muito, rebeldes e impenitentes, não foi dada nenhuma promessa de 

completa restauração de seu anterior domínio na Palestina. Até o fim do 

tempo eles deviam ser �errantes entre as nações�. Mas por intermédio de 

Oséias foi dada uma profecia que punha perante eles o privilégio de ter 

uma parte na restauração final que deve ser feita para o povo de Deus no 

fim da história da Terra, quando Cristo aparecerá como Rei dos reis e 

Senhor dos senhores. �Por muitos dias�, o profeta declarou, as dez tribos 

deviam ficar �sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e 

sem éfode ou terafim�. �Depois�, continuou o profeta, �tornarão os 

filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei; e 

temerão ao Senhor, e a Sua bondade, no fim dos dias.� Osé. �:� e �.
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� �Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao 
que sega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente; e os montes 
destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o 
cativeiro do Meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e 
nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão 
pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão 
mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.� 
Amós �:��-��. PR ���-���.

� �E acontecerá naquele dia que Eu responderei, diz o Senhor, Eu 
responderei aos céus, e estes responderão à terra; e a terra responderá 
ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-
la-ei para Mim na terra, e compadecer-Me-ei de Lo-Ruama; e a Lo-Ami 
direi: Tu és Meu povo; e ele dirá; Tu és meu Deus.� Osé. �:��-��.
� �E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, e os 
escapados da casa de Jacó... se estribarão sobre o Senhor, o Santo de 
Israel, em verdade.� Isa. ��:��. �De toda a nação, e tribo, e língua, e povo�, 
haverá alguns que alegremente responderão à mensagem: �Temei a 
Deus, e dai-Lhe glória; porque vinda é a hora do Seu juízo�. Voltar-se-ão de 
todo ídolo que os retém na Terra, e adorarão �Aquele que fez o Céu, e a 
Terra, e o mar, e as fontes das águas�. Libertar-se-ão de todo o embaraço, e 
estarão perante o mundo como monumentos da misericórdia de Deus. 
Obedientes aos divinos reclamos, serão reconhecidos pelos anjos e pelos 
homens como os que têm guardado �os mandamentos de Deus, e a fé 
em Jesus�. Apoc. ��:�, � e ��.

� Nos últimos dias da história da Terra, o concerto de Deus com 
Seu povo que guarda os Seus mandamentos deve ser renovado. �E 
naquele dia farei por eles aliança com as bestas-feras do campo, e com 
as aves do céu, e com os répteis da terra; e da terra tirarei o arco, e a 
espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei 
comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e 
em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em 
fidelidade, e conhecerás ao Senhor.

�� Que promessas são relatadas para os últimos dias e também 
à Nova Terra�



Lição 23                                                          04/12/2021

A Jovem Ester
Verso Áureo: E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e 
alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens; e 
pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. 
Ester 2:17.

�� A rainha Vasti agiu corretamente quando se recusou a obedecer 
o rei Assuero� Que conselho astuto foi dado ao rei devido ao receio 
de Vasti se vingar� Ester �:�-��; �:�-�.

� Foi quando o rei estava fora de si, quando sua razão já havia sido 
destronada pelo vinho que ele mandou buscar a rainha, para que os que 
estavam em sua festa, homens também embriagados pelo vinho, 
pudessem contemplar a beleza da mulher. Ela agiu em harmonia com 
uma consciência pura. � � � � � � � � �
� Vasti se recusou a obedecer à ordem do rei. Pensava que, quando 
ele voltasse à sobriedade, ele elogiaria sua atitude. No entanto, o rei tinha 
conselheiros insensatos, e eles argumentaram que fazer isso seria 
dar a uma mulher um poder que seria prejudicial a ela mesma. 
�Man. ��, �����.� � � � � � � � � �
� Se o rei tivesse conservado sua dignidade real praticando 
hábitos de temperança, nunca teria dado essa ordem. Sua mente, 
porém, fora afetada pelo vinho que ele usava tão livremente, e ele não 
estava preparado para agir de maneira sábia.� � � �

� Lemos com prazer a respeito da festa da rainha Vasti. Essa não foi 
uma festa para convidados promíscuos, mas uma comemoração 
promovida pela rainha para as mulheres de alta posição no reino, que 
foram recebidas com decorosa cortesia, sem licenciosidade 
ou sensualidade. � � � � � � � � � � � �
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� Quando saiu essa ordem do rei, Vasti não a acatou porque ela 
sabia ter havido livre uso de vinho e que Assuero estava sob a influência 
de bebida alcoólica. Para o bem do marido e dela própria, decidiu não 
deixar sua posição à frente das mulheres da corte.� � �

� Por mais elevado que seja o cargo, as pessoas têm de prestar 
contas a Deus. O grande poder exercido por reis leva, muitas vezes, a 
extremos de exaltação própria. E os votos inúteis tomados para 
promulgar leis, que não levam em conta as leis superiores de Deus, 
ocasionam grandes injustiças. �Man. ��, �����. � CB ����.

� Ocasiões de condescendência como as retratadas no primeiro 
capítulo de Ester não glorificam a Deus. No entanto, o Senhor realiza 
Sua vontade mesmo por meio de homens que levam a outros a agir de 
modo errado. Se Deus não estendesse Sua mão refreadora, seriam 
vistas cenas estranhas. Deus, contudo, impressiona a mente humana 
para que realize Seu propósito, muito embora a pessoa usada continue a 
seguir práticas erradas. O Senhor realiza Seus planos mesmo por meio de 
pessoas que não reconhecem Suas lições de sabedoria. Em Suas mãos 
está o coração de todo governante terreno, e Ele o inclina para onde 
quer, da mesma forma que muda a direção das águas do rio. ���������
Através da experiência que levou Ester ao trono medo-persa, Deus 
estava atuando para a realização de Seus propósitos para Seu povo. 
Aquilo que foi feito sob a influência de muito vinho contribuiu para o 
bem de Israel. �Man. ��, �����. � CB ����.

� Não há dúvida de que o rei, ao considerar o assunto 
posteriormente, achou que Vasti merecesse ser honrada, e não tratada da 
maneira como o foi. �Man. ��, �����. � CB ����. 

�� Ao que os reis são levados frequentemente� O que, também, 
produz grande injustiça� Provérbios ��:��; ��:��.

�� De que maneira Deus realiza Sua vontade�
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�� Após o decreto de Ciro, foram muitos os judeus que voltaram 
para casa� Quantos estavam espalhados pelo reino Medo-Persa� 
Que providências Deus tomou em favor de Seu povo�

� Graças  ao  favor  que lhes  fora  mostrado por  Ci ro, 
aproximadamente cinqüenta mil dos filhos do cativeiro tinham tirado 
vantagem do decreto que lhes permitia voltar. Esses, entretanto, em 
comparação com as centenas de milhares espalhados através das 
províncias da Medo-Pérsia, eram apenas um simples remanescente. A 
grande maioria dos israelitas tinha escolhido permanecer na terra do 
seu exílio, antes que enfrentar as durezas da jornada de retorno e o 
restabelecimento de suas desoladas cidades e lares. 
� Uma vintena ou mais de anos havia passado, quando um 
segundo decreto, tão favorável quanto o primeiro, foi baixado por Dario 
Histapes, o rei que governava então. Assim proveu Deus em 
misericórdia outra oportunidade para os judeus na Medo-Pérsia, a fim 
de que voltassem à terra de seus ancestrais. O Senhor previra os 
tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes - o 
Assuero do livro de Ester - e Ele não somente operou uma mudança de 
sentimentos no coração dos homens em autoridade, mas inspirou 
também Zacarias a que se empenhasse com os exilados para 
que voltassem.
� �Olá, oh fugi agora da terra do norte�, era a mensagem dada às 
tribos dispersas de Israel que se tinham estabelecido em muitas terras 
longe do seu antigo lar, �porque Eu vos espalhei como os quatro ventos 
do céu, diz o Senhor. Oh Sião livra-te tu, que habitas com a filha de 
Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Depois da glória ele 
me enviou às nações que vos despojaram; porque aquele que tocar em 
vós toca na menina do Seu olho. Porque eis aí levantarei a Minha mão 
sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram; assim 
sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou.� Zac. �:�-�. 
PR ���-���.
� Os judeus que permanecessem em Babilônia corriam o perigo 
de ter restringida sua liberdade religiosa. PR ���.
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�� Como muitos receberam a mensagem de retorno à terra� 
As coisas continuariam favoráveis por muito tempo�

� Entrementes as condições no reino da Medo-Pérsia estavam 
rapidamente mudando. Dario Histaspes, sob cujo reinado os judeus 
tinham recebido mostras de evidente favor, foi sucedido por Xerxes o 
Grande. Foi durante o seu reinado que aqueles judeus que haviam 
deixado de atender à mensagem para fugir, foram chamados a enfrentar 
terrível crise. Tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape 
que Deus havia provido, foram agora postos face a face com a morte. 
PR ���-���.

�� Que conspiração Mardoqueu desfez� Ester �:��-��.

�

� Era ainda o propósito do Senhor como tinha sido desde o início, 
que Seu povo fosse um louvor na Terra, para glória do Seu nome. 
Durante os longos anos do seu exílio, Ele lhes havia dado muitas 
oportunidades de retornar a sua obediência a Ele. Alguns tinham 
escolhido ouvir e aprender; outros tinham encontrado salvação em 
meio de aflições. Muitos desses deviam ser contados entre o 
remanescente que retornaria. Eles foram assemelhados pela 
Inspiração ao �topo do cedro�, que devia ser plantado �sobre um monte 
alto e sublime, no monte alto de Israel�. Ezeq. ��:�� e ��.

� �  Q u e m  e r a  M a r d o q u e u �  Q ua l  o  s e u  p a r e n t e s co  co m 
Hadassa �Ester�� Quem o rei Assuero �Xerxes� escolheu para ser 
sua rainha� Ester �:�-��.

� Eram estes aqueles �cujo espírito Deus despertou� �Esd. �:��, 
que tinham retornado sob o decreto de Ciro. Mas Deus não cessou de 
apelar aos que voluntariamente permaneceram na terra do exílio; e 
através de múltiplas providências Ele tornou-lhes possível o retorno. O 
grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de 
Ciro, permaneceram insusceptíveis a posteriores influências; e mesmo 
quando Zacarias os advertiu a que fugissem de Babilônia sem mais 
delongas, eles não deram ouvidos ao convite.
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� Mal orientado por falsas acusações de Hamã, Xerxes foi induzido a 
baixar um decreto determinando o massacre de todo povo judeu 
�espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias� �Est. �:�� 
do reino da Medo-Pérsia. Foi apontado um certo dia no qual os judeus 
deviam ser destruídos e suas propriedades confiscadas. Mal imaginava 
o rei os vastos resultados que teriam acompanhado a completa 
execução deste decreto. O próprio Satanás, o instigador oculto deste 
plano, estava procurando aliviar a Terra dos que preservavam o 
conhecimento do verdadeiro Deus. PR ���.

Lição 24                                                          11/12/2021

A Providência Divina
Verso Áureo: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e 
jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem 
de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei 
ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei; e se perecer, pereci. 
Ester 4:16.

A decisão do rei foi obtida sob falsos pretextos, mediante uma 
errônea representação do caráter desse povo. � TI ���. 

�� Que trama maligna Hamã colocou em andamento� Por que o rei 
agiu assim� Ester �:�-��.

�� Por quem Hamã nutria grande ódio� Ester �:�-�.

� Por intermédio de Hamã o agagita, um homem inescrupuloso 
colocado em elevada autoridade na Medo-Pérsia, Satanás operou 
neste tempo para contrapor-se aos propósitos de Deus. Hamã 
acalentava amargo ódio a Mardoqueu, um judeu. Mardoqueu não 
havia feito a Hamã nenhum mal, mas simplesmente havia recusado 
mostrar-lhe reverência que traduzia culto. Desdenhando �pôr as mãos 
só em Mardoqueu�, Hamã conspirou no sentido de �destruir todos os 
judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu�. 
Est. �:�.

�
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�� Como Ester soube da notícia� Como se deu o diálogo de Ester e 
Mardoqueu e o que ficou resolvido� O que os dois sentiam diante 
desta crise� Ester �:�-��.

� O decreto dos medos e persas não podia ser revogado; 
aparentemente não havia esperança; todos os israelitas estavam 
condenados à destruição. 

� A crise que Ester enfrentava demandava ação fervorosa e 
imediata; mas tanto ela como Mardoqueu sentiam que a menos que 
Deus operasse poderosamente em seu favor, seus próprios esforços 
seriam vãos. Assim Ester tomou tempo para comunhão com Deus, a fonte 
de sua força. PR ���.

�� Entre um banquete e outro, o que é relatado� Ao que Hamã 
é sujeitado� Ester �:�-��.

�� O que Ester fala no segundo banquete� Qual é o fim de Hamã� 
Ester �:�-��.
�
� Os acontecimentos que se seguiram em rápida sucessão - a 
apresentação de Ester perante o rei, o assinalado favor a ela mostrado, 
os banquetes do rei e da rainha com Hamã como o único comensal, o 
sono perturbado do rei, a honra pública mostrada a Mardoqueu, e a 
humilhação e queda de Hamã após a descoberta de sua ímpia trama - 
tudo pertence a uma história familiar. PR ���.

� Mas a trama do inimigo foi derrotada por um Poder que reina 
entre os filhos dos homens. Na providência de Deus, Ester, judia que 
temia ao Altíssimo, tinha sido escolhida como rainha do reino da Medo-
Pérsia. Mardoqueu era um seu parente chegado. Na sua situação 
extrema, eles decidiram apelar a Xerxes em favor do seu povo. Ester 
devia aventurar-se a ir a sua presença como intercessora. �Quem sabe�, 
dizia Mardoqueu, �se para tal tempo como este chegaste a este reino�� 
Est. �:��.

�� Como Assuero agiu diante da ousadia de Ester� O que ela 
lhe disse� Ester �:�-��.



� Deus operou maravilhosamente por Seu penitente povo; e um 
decreto em contrapartida baixado pelo rei, permitindo-lhes lutar por 
sua vida, foi rapidamente comunicado a toda parte do reino por 
correios a cavalo, que �apressuradamente saíram, impelidos pela 
palavra do rei�. PR ���.

�� Que decreto é feito, então� Ester �:�-��.

� No dia apontado para a sua destruição, �os judeus nas suas 
cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as 
mãos naqueles que procuravam o seu mal; e nenhum podia resistir-
lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos�. Anjos 
magníficos em poder tinham sido comissionados por Deus para 
proteger Seu povo, enquanto eles se punham �em defesa de sua vida�. 
Est. �:� e ��. PR ���.

�� O que se sucedeu no dia apontado� Que festa, então, teve origem 
neste fato� Ester �:�-��.

�� Em que posição foi elevado Mardoqueu e o que promoveu� 
O que aconteceu no sétimo ano do sucessor de Xerxes� Ester ��:�-�.

� A Mardoqueu foi dada a posição de honra anteriormente 
ocupada por Hamã. Ele foi �o segundo depois do rei Assuero, e grande 
para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos� 
�Est. ��:��; e ele procurou promover o bem-estar de Israel. Assim Deus 
levou o Seu povo escolhido uma vez mais ao favor da corte medo-
persa, tornando possível assim a promoção de Seu propósito de 
restituir-lhes a sua própria terra. Mas não foi senão sete anos mais tarde, 
no sétimo ano de Artaxerxes I, o sucessor de Xerxes o Grande, que um 
número considerável retornou a Jerusalém sob a liderança de Esdras. 
PR ���-���.

113



� Muito me animei ouvindo um sermão sobre as palavras �Irei ter 

com o rei... e, perecendo, pereço.� Est. �:��. Em suas considerações, o 

orador referiu-se àqueles que vagavam entre a esperança e o temor, 

anelando serem salvos de seus pecados e receberem o amor remidor 

de Cristo, e, no entanto, pela timidez e receio de fracasso, se 

conservavam em dúvida e escravidão. Aconselhava a tais que se 

entregassem a Deus, e sem mais demora confiassem em Sua 

misericórdia. Encontrariam um Salvador compassivo, pronto para lhes 

apresentar o cetro da misericórdia, assim como Assuero indicou a Ester o 

sinal de seu favor. Tudo que se exigia do pecador, trêmulo ante a presença 

de seu Senhor, era que estendesse a mão da fé e tocasse o cetro de Sua 

graça. Aquele toque asseguraria perdão e paz.

��� Qual era o tema de um sermão que cooperou na conversão 

da jovem Ellen G. White� Que aplicação espiritual aprendemos�

� Aqueles que esperavam tornar-se mais dignos do favor divino 

antes de se arriscarem a alcançar as promessas de Deus, estavam 

cometendo um erro fatal. Somente Jesus purifica do pecado; apenas Ele 

pode perdoar nossas transgressões. Ele assumiu o compromisso de 

ouvir as petições e deferir as orações dos que pela fé a Ele recorrem. 

Muitos têm uma idéia vaga de que devem fazer algum esforço 

extraordinário a fim de alcançar o favor de Deus. Toda confiança 

própria, porém, é vã. É unicamente ligando-se a Jesus pela fé, que o 

pecador se torna filho de Deus, cheio de esperança e crença. VE ��-��.
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Lição 25                                                          18/12/2021

O Chamado para a Obra 
Verso Áureo: Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e 
livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai 
perecereis; e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? 
Ester 4:14.

�� Como o Senhor operou de forma sublime nos tempos antigos� 
Como que um poderoso livramento do Seu povo se deu�

� Nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa 
através de mulheres consagradas que se uniram em Sua obra com 
homens que Ele escolhera para serem Seus representantes. Ele usou 
mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em 
ocasiões de emergência, Ele as conduziu à vanguarda e operou por meio 
delas para a salvação de muitas vidas. Por intermédio da rainha Ester, o 
Senhor efetuou um poderoso livramento a favor de Seu povo. Numa 
ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Ester e as 
mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, 
enfrentaram a questão, trazendo salvação a seu povo. MM, ����, 
E Recebereis Poder, ���.

�� O que nos ensinará o estudo da obra das mulheres na Causa 
de Deus� 
�
� O estudo do trabalho das mulheres em conexão com a Causa de 
Deus, nos tempos do Antigo Testamento, nos ensinará lições que nos 
habilitem a enfrentar emergências na obra hoje em dia. Talvez não 
sejamos levados a uma situação tão crítica e saliente como o povo de 
Deus no tempo de Ester; muitas vezes, porém, mulheres convertidas 
podem desempenhar uma parte importante em posições 
mais humildes. Isto, muitas têm feito, e ainda estão dispostas a fazer. 
�Special Testimonies, Série B, nº ��, págs. �-��.  MM, ����, 
E Recebereis Poder, ���.
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� Aqueles em quem Ele viu fidelidade, têm sido, no passado, 
chamados dentre as mais humildes posições na vida, a fim de 
testificarem dEle nos mais elevados lugares do mundo. E muitos jovens 
de hoje, que crescem como Daniel no seu lar judaico, estudando a Palavra 
e as obras de Deus, e aprendendo as lições do serviço fiel, ainda se 
levantarão nas assembléias legislativas, nas cortes de justiça, ou nos 
palácios reais, como testemunhas do Rei dos reis. Multidões serão 
chamadas para um ministério mais amplo. Ed. ���.
� Daniel e José eram jovens de princípios firmes e a quem Deus pôde 
usar para cumprir Seus propósitos. Estudem a vida deles e vejam como 
Deus atuou através deles. � TI ���.

�� O que é dito sobre jovens, hoje, que receberam uma educação 
igual a de Daniel� 

�� Que instrução a mensageira do Senhor recebeu�

�� Qual é o alvo apresentado por Deus à juventude� Como tem sido 
nossa visão quanto aos nossos filhos�

� O êxito em qualquer coisa que empreendamos exige um 
objetivo definido. Aquele que desejar alcançar o verdadeiro êxito na 
vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. 
Tal alvo acha-se posto diante da juventude de hoje. O propósito, indicado 
por Deus, de dar o evangelho ao mundo nesta geração, é o mais nobre que 
possa apelar para qualquer ser humano. Abre um campo aos esforços de 
todo aquele cujo coração foi tocado por Cristo.

� O Senhor instruiu-me no sentido de que nossas irmãs que 
receberam preparo que as tornou aptas para posições de 
responsabilidade devem servir com fidelidade e discernimento em sua 
função, usando sabiamente sua influência, com seus irmãos na fé, 
alcançando assim uma experiência que as capacite para prestatividade 
ainda maior. �Carta B-��, �����. BS ���.

� O propósito de Deus para com os filhos que crescem em nossos 
lares, é mais amplo, mais profundo, mais elevado, do que o tem 
compreendido a nossa visão restrita. Ed. ���.
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�� Que pergunta se impõe a todos nós neste momento crítico�

�  Há uma obra fervorosa a ser feita nestes tempos, e os pais 

devem educar seus filhos a nela tomar parte. As palavras de 

Mardoqueu a Ester podem ser aplicadas aos adultos e jovens de hoje: 

�Quem sabe se para tal tempo como este não chegaste a este reino�� 

Ester �:��. Os jovens precisam obter solidez de caráter para que possam 

ser úteis. � TI ���.

�� Em que condição estão milhões de pessoas em nosso mundo�

� O mundo todo se está abrindo para o evangelho. A Etiópia está 

estendendo as mãos a Deus. Do Japão, China e Índia, das terras ainda 

obscuras do nosso próprio continente, de toda parte deste nosso 

mundo, vem o clamor de corações feridos em seu anelo de 

conhecimento do Deus de amor. Milhões e milhões jamais sequer 

ouviram falar em Deus ou Seu amor revelado em Cristo. Eles têm direito de 

receber este conhecimento. Igual direito ao nosso têm eles à 

misericórdia do Salvador. Ed. ���-���.

� Recai sobre nós, os que recebemos este conhecimento, e sobre 

nossos filhos, a quem o podemos comunicar, atender ao seu clamor. A 

toda casa e escola, a todo pai, professor e criança sobre quem 

resplandeceu a luz do evangelho, impõe-se, neste momento crítico, a 

pergunta feita à rainha Ester naquela ocasião especial da história de 

Israel: �Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino�� 

Est. �:��. Ed. ���-���.
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Lição 26                                                          25/12/2021

�� A experiencia dos judeus na época de Ester, ilustra que conflito� 
De que maneira os inimigos da verdade enxergam o povo de Deus�

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

� O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de 
Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os 
judeus. Hoje os inimigos da verdadeira igreja vêem no pequeno grupo de 
guardadores do sábado, um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de 
Deus por Sua lei, é uma constante repreensão aos que têm deixado o 
temor do Senhor, e estão pisando o Seu sábado. PR ���.

� As duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias 
de Ester não foram peculiares a esse tempo somente. O Revelador, 
olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: �O dragão irou-se 
contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que 
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo.� 
Apoc. ��:��. Alguns que hoje estão vivendo na Terra verão cumpridas 
essas palavras. O mesmo espírito que nos séculos passados levou os 
homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro à adoção 
de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. 
Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para este último 
grande conflito.

O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de 
observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, 
exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação 
constante para os que renunciaram ao temor do Senhor, calcando a 
pés Seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam de alguma 
maneira ser eliminados. � TI ���.
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� O homem do pecado, que cuidou em mudar os tempos e a lei, e 
já oprimiu o povo de Deus, fará com que sejam promulgadas leis que 
imponham a observância do primeiro dia da semana. Mas o povo de 
Deus deve ficar firme a favor dEle. E o Senhor atuará em Seu favor, 
mostrando claramente ser Ele o Deus dos deuses. � TI ���.�

� Aproxima-se o tempo em que a lei de Deus, em sentido especial, 
será invalidada em nosso país �os Estados Unidos�. 

�� As profecias apontam que os direitos de liberdade de consciência 
e religiosa voltarão a serem desprezados� Apocalipse ��:�.

� As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. 
Arrogar-se-ão o direito que só a Deus pertence. Pensarão que podem 
forçar a consciência, que só Deus deve reger. Mesmo agora estão 
começando; esta obra continuarão a levar avante até chegarem a um 
limite que não podem transpor. Deus Se interporá em favor de Seu 
povo leal, observador dos mandamentos. DTN ���.� � � � �

� �
�� Em que nação começará a coação da consciência religiosa� 
Até onde se estenderá a crise� Apocalipse ��:��-��.

� Quando as igrejas do nosso país �EUA�, ligando-se em pontos de 
doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que 
imponha seus decretos e lhes apóie as instituições, a América protestante 
terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Então será a 
verdadeira igreja assaltada pela perseguição, como o foi o antigo povo 
de Deus. HR ���-���.

� Os governantes de nossa nação, por meio de atos legislativos, 
imporão a lei dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de 
Deus. Quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, promulgar 
leis para coagir a consciência dos homens no tocante a seus privilégios 
religiosos, impondo a observância do domingo e empregando o poder 
opressivo contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus 
será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. �RH, �� de 
dezembro de �����. MM, ����, Maranata � O Senhor Vem, ���.� � �
 As nações estrangeiras seguirão o seu exemplo �EUA�. Embora 
ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte 
do mundo. � TI ���. �EF ����.��
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�� Que tríplice união se verá contra os guardadores dos 
mandamentos de Deus� Quais são os dois grandes erros que 
fundamentam a tríplice união do mal� Apocalipse ��:��.

Por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição 
papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará 
por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo 
estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao 
poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa 
tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os 
princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo 
protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos 
erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das 
operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. � TI ���.
� Mediante os dois grandes erros - a imortalidade da alma e a 
santidade do domingo - Satanás há de enredar o povo em suas malhas. 
Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um 
laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão 
os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão 
do espiritismo; estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao 
poder romano; e, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as 
pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. �...� 
� A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora 
dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo 
ama, e estão prontos para se unirem a ele; e Satanás está resolvido a uni-
los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa arrastando-os todos 
para as fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos 
milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente 
enganados por este poder operador de prodígios; e os protestantes, 
tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. 
Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de 
piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso 
movimento para a conversão do mundo, e o começo do milênio há 
tanto esperado. GC ���.
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�� Que espírito atuará no protestantismo apóstata� O que vem 
sendo exaltado astutamente�

�E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da 
sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o 
testemunho de Jesus Cristo.� Apocalipse ��:��. Num futuro não muito 
distante haveremos de ver essas palavras cumpridas, quando as igrejas 
protestantes se aliarem com o mundo e o poder papal contra os que 
guardam os mandamentos de Deus. O mesmo espírito que atuou nos 
católicos em épocas passadas há de induzir os protestantes a adotarem 
as mesmas medidas contra os que se conservam leais à lei de Deus.��
A Igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro 
conflito. Como outrora os católicos, os protestantes estão agindo 
dissimuladamente para exaltar o domingo. Por todo o país a igreja papal 
está elevando seus gigantescos e maciços edifícios em cujos recessos 
se hão de repetir as cenas de perseguição de outros tempos. O 
caminho está sendo aparelhado em proporções vastas para a 
manifestação dos prodígios de mentira, mediante os quais Satanás 
pretende enganar, se for possível, até os escolhidos. � TI ���.

�� Como se dará a oposição à minoria fiel� Que certeza nos é dada 
quanto ao desfecho deste conflito� Quantos estarão empenhados 
no ataque�

� Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa 
aceitar costumes populares e tradições. Homens de posição e reputação 
unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo 
de Deus. Riqueza, gênio, educação, combinar-se-ão para cobri-los de 
desprezo. Governantes perseguidores, pastores e membros de igreja 
conspirarão contra eles. De viva voz e pela pena, ameaças e ridículo, 
procurarão subverter-lhes a fé. Mediante falsas representações e irados 
apelos, os homens suscitarão as paixões do povo. 
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 Não possuindo um �Assim dizem as Escrituras� para apresentar 
contra os advogados do sábado bíblico, eles recorrerão a opressivos 
preceitos de lei que lhes supram a falta. A fim de assegurar 
popularidade e sua aprovação, os legisladores se renderão aos 
reclamos de leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem 
aceitar uma instituição que viole um preceito do Decálogo. Neste 
campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a 
verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao 
desfecho. Hoje, como nos dias de Ester a Mardoqueu, o Senhor vindicará 
Sua verdade e Seu povo. PR ���-���.

O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os 
fiéis há de tentar extirpar da face da Terra os que temem a Deus e 
obedecem à Sua lei. Satanás há de incitar a indignação contra uma 
minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar costumes e 
tradições populares. Homens de destaque e reputação hão de 
associar-se aos maus e aos que são adversos à lei, a fim de tomarem 
conselho contra o povo de Deus. A riqueza, o talento e a educação hão 
de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Juízes perseguidores, 
pastores e membros de igreja, hão de conspirar contra eles. � TI ���.

�� Até mesmo a que condenação os fiéis estarão sujeitos� 
De onde virá nossa confiança�

� A igreja e o mundo se unirão, e o mundo emprestará à igreja 
poder para esmagar o direito do povo de adorar segundo Sua Palavra.
� A História se repete. A mesma mente mestra que tramou contra 
os fiéis em eras passadas está agora em ação para obter o controle das 
igrejas caídas, a fim de que por intermédio delas possa condenar e levar à 
morte todos os que não adorarem o sábado idolátrico. Não temos de 
batalhar com mortais, como pode parecer. Não guerreamos contra a 
carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do 
mal, nas regiões celestes. Mas se o povo de Deus colocar nEle a sua 
confiança e pela fé descansar em Seu poder, os estratagemas de 
Satanás serão derrotados em nosso tempo tão assinaladamente como 
nos dias de Mardoqueu.
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�� Que importante orientação recebemos de Paulo� Entretanto, 
quando é que a separação se torna um dever� Até que ponto deve ir 
nossa obediência às leis das nações� 

� Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e isto é o 
limite de sua autoridade em matéria de religião. Todo governo secular 
que tente legislar sobre observâncias religiosas, ou impô-las pela 
autoridade civil, está a sacrificar o próprio princípio pelo qual os 
cristãos evangélicos tão nobremente lutaram. GC ���.

� O decreto deve sair para que aqueles que não recebem a marca 
da besta não possam comprar nem vender e, finalmente, para que 
sejam levados à morte. Mas os santos de Deus não recebem essa marca. 
O profeta de Patmos contemplou aqueles que haviam obtido a vitória 
sobre a besta, sua imagem, sua marca e sobre o número de seu nome, 
em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus e cantando o cântico 
de Moisés e do Cordeiro. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

�� Em realidade, em matéria de religião, qual é o dever do Estado� 

�

�
� Paulo escreve aos romanos: �Se possível, quanto depender de vós, 
tende paz com todos os homens.� Rom. ��:��. Mas há um ponto além do 
qual é impossível manter união e harmonia sem o sacrifício do princípio. A 
separação torna-se, então, um absoluto dever. As leis das nações devem 
ser respeitadas quando não entram em conflito com as leis de Deus. 
Quando há colisão entre elas, todavia, cada verdadeiro discípulo de 
Cristo dirá, como o fez o apóstolo Pedro ao receber a ordem de não falar 
mais em nome de Jesus: �Antes, importa obedecer a Deus do que aos 
homens.� Atos �:��. �Man. ��, ����; ST, � de novembro de �����. 
MM, ����, Cristo Triunfante, ���.
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� Este princípio, temos de manter firmemente em nossos dias. A 
bandeira da verdade e da liberdade religiosa desfraldada pelos 
fundadores da igreja evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os 
séculos decorridos desde então, foi, neste último conflito, confiada a 
nossas mãos. A responsabilidade deste grande dom repousa com 
aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de Sua Palavra. 
Temos de receber essa Palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos 
reconhecer o governo humano como uma instituição designada por 
Deus, e ensinar obediência ao mesmo como um dever sagrado, dentro de 
sua legítima esfera. Mas, quando suas exigências se chocam com as 
reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus de preferência aos 
homens. A Palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando 
acima de toda a legislação humana. Um �Assim diz o Senhor�, não deve 
ser posto à margem por um �Assim diz a igreja�, ou um �Assim diz o 
Estado�. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de 
autoridades terrestres. � � �
� Não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas 
palavras, quer faladas quer escritas, devem ser cuidadosamente 
consideradas, para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que 
nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem 
fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o 
caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as 
verdades que nos foram confiadas. Se somos proibidos pelos homens 
de fazer essa obra, podemos então dizer como os apóstolos: �Julgai vós 
se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus� 
Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.� 
Atos �:�� e ��. AA ��-��.

��� Hoje, cabe a nós a defesa da liberdade religiosa� Em relação aos 
governos humanos, o que devemos ensinar� Que cuidado devemos 
ter com nossas palavras - quer escritas ou faladas� E se as 
autoridades vierem a nos proibir de proclamar o evangelho, 
como procederemos� I Pedro �:��-��; Atos �:��-��. 
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