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Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado 
na carne. I Tim. �:��. CC ��.

Cristo era Deus manifestado na carne, o mistério oculto 
dos séculos, e nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolvem 
interesses eternos. �RH, �� de novembro de �����. FEC ���.

Lição 01                                                         01/01/2022

Verso Áureo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. João 1:1.

Emanuel – Deus Conosco

� O Verbo eterno consentiu em fazer-Se carne. Deus tornou-Se 
homem� Maravilhosa humildade. �RH, � de setembro de �����. 
� CB ����.

�� Quem veio redimir o homem� No que resulta a aceitação 
ou rejeição do divino Salvador� Tito �:��-��.

Por mais que um pastor ame a suas ovelhas, ama ainda mais a 
seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor; é nosso 
�eterno Pai�. DTN ���.

�� A revelação seria em benefício apenas dos seres deste mundo�

Lede e pesquisai as Escrituras, nas quais Cristo é apresentado 
como o divino objeto de nossa fé. Quando o homem finito, sob a sutil 
influência do tentador, chega a questionar as palavras dAquele que é 
chamado �Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz� �Isa. �:��, suas concepções a respeito de si 
mesmo aumentam, e suas concepções sobre Cristo e Deus diminuem. 
�Carta ���, �����. MM, ����, Olhando para o Alto, ���.
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 �Ele será chamado pelo nome de Emanuel �que quer dizer: Deus 
conosco�.� Mat. �:��. O brilho do �conhecimento da glória de Deus� vê-
se �na face de Jesus Cristo�. Desde os dias da eternidade o Senhor Jesus 
Cristo era um com o Pai; era �a imagem de Deus�, a imagem de Sua 
grandeza e majestade, �o resplendor de Sua glória�. Foi para manifestar 
essa glória que Ele veio ao mundo. Veio à Terra entenebrecida pelo 
pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser �Deus conosco�. 
Portanto, a Seu respeito foi profetizado: �Será o Seu nome Emanuel.� 
Isa. �:��. 

�� Quem foi o agente da Criação� Gênesis �:��-��; Isaías ��:��; 
João �:�; Efésios �:�; Colossenses �:��-��; Hebreus �:�-��.

No princípio, Deus Se manifestava em todas as obras da criação. 
Foi Cristo que estendeu os céus, e lançou os fundamentos da Terra. Foi Sua 
mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do 
campo. �Ele converteu o mar em terra firme.� Sal. ��:�. �Seu é o mar, pois 
Ele o fez.� Sal. ��:�. Foi Ele quem encheu a Terra de beleza, e de cânticos 
o ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no firmamento, escreveu a 
mensagem do amor do Pai. DTN ��.

Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens 
como aos anjos. Ele era a Palavra de Deus - o pensamento de Deus 
tornado audível. Em Sua oração pelos discípulos, diz: �Eu lhes fiz 
conhecer o Teu nome� - misericordioso e piedoso, tardio em iras e 
grande em beneficência e verdade - �para que o amor com que Me tens 
amado esteja neles, e Eu neles esteja� João ��:��. Mas não somente a 
Seus filhos nascidos na Terra era feita essa revelação. Nosso pequenino 
mundo é o livro de estudo do Universo. O maravilhoso desígnio de graça 
do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para que �os anjos 
desejam bem atentar�, e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas 
os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência 
e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus 
Cristo é a glória do abnegado amor. À luz do Calvário se patenteará que 
a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a Terra e o Céu; que o 
amor que �não busca os seus interesses� �I Cor. ��:�� tem sua fonte no 
coração de Deus; e que no manso e humilde Jesus se manifesta o 
caráter dAquele que habita na luz inacessível ao homem. DTN ��. 
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Nenhum de seus preceitos poderia ser anulado ou mudado para 
valer ao homem em sua condição decaída; mas o Filho de Deus, que 
criara o homem, poderia fazer expiação por ele. PP ��.�

�� Houve algum tempo em que Cristo não existisse� Miquéias �:�.

� O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser 
eterno, existente por Si mesmo, rodeava a ambos. PP ��.

�O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.� João �:�. Antes 
de serem criados homens ou anjos, a Palavra �ou Verbo� estava com 
Deus, e era Deus.� �

O mundo foi feito por Ele, �e sem Ele nada do que foi feito se fez�. 
João �:�. Se Cristo fez todas as coisas, existiu Ele antes de todas as 
coisas. As palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que 
ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. Cristo era, essencialmente e no 
mais alto sentido, Deus. Estava Ele com Deus desde toda a eternidade, 
Deus sobre todos, bendito para todo o sempre. �RH, � de abril de �����. 
I ME ���.

Cristo é o Filho de Deus, preexistente, existente por Si mesmo. ... 
Falando de Sua preexistência, Cristo conduz a mente através de séculos 
incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que Ele não estivesse 
em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus 
estavam então ouvindo estivera com Deus como Alguém que vivera 
sempre com Ele. �ST, �� de agosto de �����. Ev. ���.

Em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. 
DTN ���.

�� Qual é o significado da declaração: �Eu e o Pai somos Um��

As Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, 
apresentando com igual clareza a personalidade e individualidade de 
cada um. �...� � � �

�Eu e o Pai somos Um�. As palavras de Cristo estavam cheias de 
profundo significado ao declarar que Ele e o Pai eram um em substância 
possuindo os mesmos atributos. ST, �� de novembro de ����.
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Muitos há que crêem e professam reclamar a promessa do 
Senhor; falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não 
recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida 
pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve 
servir-Se de nós. DTN ���.

�� Que comprovações temos na Bíblia e nos Testemunhos 
em relação à personalidade e divindade do Espírito Santo� 
Mateus ��:��-��; João ��:��; ��:��; ��:�-�, ��; Atos �:�-�; 
��:�; ��:��; Romanos �:��; I Coríntios �:��.

A unidade que existe entre Cristo e Seus discípulos não anula a 
personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, mas 
não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. CBV ���-���. 

O Espírito Santo é um agente livre, operante, independente. �Signs 
of the Times, � de março de �����. MM, ����, E Recebereis Poder, ���.

Repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de 
homens que estão estudando ciências de origem satânica, por meio 
das quais Satanás está atuando a fim de negar o caráter pessoal de Deus 
e Cristo. � TI ��.

O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da 
personalidade humana, e dela independente. Limitado pela 
humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, 
portanto, do interesse deles que fosse para o Pai, e enviasse o Espírito 
como Seu sucessor na Terra. Ninguém poderia ter então vantagem 
devido a sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, 
o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto 
deles do que se não subisse ao alto. DTN ���.

Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa 
operação da terceira pessoa da Divindade, a qual viria, não com energia 
modificada, mas na plenitude do divino poder. DTN ���.

A personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade 
existente entre Eles, é apresentada no capítulo dezessete de João, na 
oração de Cristo por Seus discípulos: �João ��:��-���.� � � � � � � � �
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� Jesus era o Comandante do Céu, igual a Deus, contudo 
condescendeu em colocar de lado Sua coroa e Seu manto real, 
e revestiu a divindade com a humanidade. �ST, �� de junho de �����. 
� CB ����.

Foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia haver permanecido 
ao lado de Seu Pai. Poderia haver retido a glória do Céu, e as 
homenagens dos anjos. Mas preferiu entregar o cetro nas mãos de Seu 
Pai, e descer do trono do Universo, a fim de trazer luz aos 
entenebrecidos, e vida aos que estavam prestes a perecer. DTN ��.
� Depondo Sua veste e coroa reais,  Cristo revestiu de 
humanidade a Sua divindade, a fim de que o ser humano pudesse 
ser erguido de sua degradação e colocado em terreno vantajoso. 
RH, �� de junho de ����.�

� Por entre a confusão de doutrinas enganadoras, o Espírito de 
Deus será um guia e proteção aos que não têm resistido às evidências da 
verdade, silenciando todas as outras vozes além da que vem dAquele 
que é a verdade. OE ���. 

Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a falsidade estará tão 
misturada com a verdade, que somente os que têm a guia do Espírito 
Santo serão capazes de distinguir a verdade do erro. Precisamos fazer 
todo esforço para guardar o caminho do Senhor. De modo nenhum 
devemos afastar-nos de Sua guia e pôr nossa confiança no homem. 
�Man. ��, �����. MM, ����, Maravilhosa Graça, ���. �� CB ����.

C r i s t o,  n o s s o  M e d i a d o r,  e  o  E s p í r i t o  S a n t o  e s t ã o 
constantemente intercedendo em favor do homem, mas o Espírito não 
pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta Seu sangue, derramado 
desde a fundação do mundo; o Espírito opera em nosso coração, 
extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. A gratidão 
que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito as cordas da 
alma em santas memórias, despertando a música do coração. 
�Man. ��, �����. I ME ���.�

�� Por amor de nós, o que Jesus fez� Filipenses �:�-�.



10

�

� �NEle habita corporalmente toda a plenitude da divindade.� 
Col. �:�. Os homens precisam compreender que a Divindade 
sofreu e ocultou-Se sob as angústias do Calvário. �Man. ���, �����. 
MM, Para Conhecê-Lo, ��. �� CB ����.

�� �A� Por que, mesmo os anjos, não podiam depor suas vidas em 
favor da humanidade� �B� Por que Jesus é chamado de Filho� 
�C� Significa que Ele não é Pai Eterno� II Samuel �:��-��; Isaías �:��; 
�:�; Lucas �:��. 

Por mais que um pastor ame a suas ovelhas, ama ainda mais a 
seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor; é nosso 
�eterno Pai�.  DTN ���.

Nenhum dos anjos poderia ter se tornado fiador da raça humana: 
sua vida pertence a Deus; eles não podem depô-la. Todos os anjos 
encontram-se sob o jugo da obediência. São mensageiros indicados 
por Aquele que comanda todo o Céu. Mas Cristo é igual a Deus, infinito e 
onipotente. Ele poderia pagar o preço do resgate do homem. Ele é o 
eterno e auto-existente Filho, que não estava sob nenhum jugo; e quando 
Deus perguntou �A quem enviarei��, Ele pôde responder: �Eis-Me aqui, 
envia-Me a Mim.� Ele podia oferecer-Se como fiador do homem, pois era 
capaz de dizer aquilo que o mais elevado anjo não podia: �Eu tenho 
poder sobre Minha própria vida, poder para a entregar e ... poder para 
reavê-la� �Youth�s Instructor, �� de junho de �����. � CB ����.

�� O que é dito dos que rejeitam o testemunho inspirado acerca da 
divindade de Cristo� O que não compreenderam� I Timóteo �:��.

Se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas 
concernente à divindade de Cristo, é em vão argüir com eles sobre este 
ponto; pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-
los. �O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente.� I Cor. �:��. Pessoa alguma que alimente 
este erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do 
grande plano de Deus para a redenção do homem. GC ���.
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Três agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham 
juntas pelos seres humanos. Man. ��a, ����.

Lição 02                                                           08/01/2022

O Plano da Redenção
Verso Áureo: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua 
glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 
João 1:14.

�� A Divindade Triúna está envolvida no plano da redenção� 
II Coríntios ��:��; I João �:�-�.

A Divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo deram-Se a Si mesmos ao estabelecerem o plano da 
redenção. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido 
que Cristo, o unigênito Filho de Deus, Se desse a Si mesmo em oferta 
pelo pecado. �RH, � de maio de �����. CSS ���.

Os três poderes da Divindade comprometeram a Sua força para 
realizar o propósito que Deus tinha em mente quando deu ao mundo o 
inefável dom de seu Filho. RH, �� de julho ����.

O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam trabalhando em favor do 
homem. Todo o poder no universo celeste foi colocado em atividade 
para levar adiante o plano de redenção. RH, � de janeiro de ����.

O Pai, o Filho, e o Espírito Santo Se comprometeram a ajudá-lo em 
seus esforços altruístas para transformar homens da injustiça para a 
justiça, da escuridão para a luz da verdade. RH, � de maio de ����.

As três maiores potências do universo Se comprometeram 
a trabalhar com aqueles que procuram salvar o perdido. RH, �� agosto 
de ����. 
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Por que, então, não deveriam os que lutam contra os poderes 
das trevas marchar para a frente com fé e ânimo� Deus e Cristo e o 
Espírito Santo estão ao seu lado. �RH, �� de fevereiro de �����. MM, ����, 
Nos Lugares Celestiais, ���.

A salvação dos seres humanos é um grande empreendimento, 
que põe em ação cada atributo da natureza divina. O Pai, o Filho e o 
Espírito Santo Se comprometeram a tornar os filhos de Deus mais do 
que vencedores, por Aquele que os amou. RH, �� de janeiro de ����.

Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram 
perseguição por amor a Cristo� Era a união com Deus, união com o 
Espírito Santo, união com Cristo. AA ��.

O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando 
encontrar canais, pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos 
princípios da verdade. � TI ���.

O Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, 
recebem os que verdadeiramente entram em relação de aliança 
com Deus. �Man. �����, �����. � CB ����. 

Quando aceitamos a Cristo, e em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo nos comprometemos a servir a Deus, então o Pai, Cristo e o 
Espírito Santo, os três dignitários e poderes celestes, Se comprometem a 
nos dar todos os recursos, se cumprirmos nossos votos batismais de 
retirar-nos �do meio deles�, de separar-nos e de não tocarmos �em 
coisas impuras�. Quando somos leais a nossos votos, Ele diz: �E Eu 
vos receberei� ��Co �:���. �Man. ��, �����. � CB ����.�

O Pai, o Filho, e o Espírito Santo, a eterna Divindade, estão 
envolvidos na ação requerida para assegurar ao instrumento humano 
que todo o Céu está em união para contribuir no exercício das 
faculdades humanas em alcançar e reforçar a plenitude dos poderes 
tríplices e em unir-se na grande obra designada, ligando os poderes 
celestiais com o humano para que o homem se torne, mediante 
eficiência celeste, participante da natureza divina e coobreiro 
de Cristo.� � � � �

�� Portanto, que poderes estão prontos a nos auxiliarem em tudo 
que for necessário�
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A capacidade humana pode multiplicar-se mediante a ligação 
dos instrumentos humanos com as agências divinas. Unidas com os 
poderes celestes, as capacidades humanas aumentam segundo 
aquela fé que opera pelo amor e purifica, santifica, e enobrece o 
homem inteiro. �Man. ��, �����. MM, ����, Olhando para o Alto, ���.

�� De que maneira foi velada a divindade de Cristo� A fim de ser um 
sacrifício perfeito, como era a Sua natureza humana� Hebreus �:��;  
I Pedro �:��.

Cerca de dois mil anos atrás, ouviu-se no Céu uma voz de 
misteriosa significação, saída do trono de Deus: �Eis aqui venho.� 
�Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo Me preparaste. ... Eis aqui 
venho �no rolo do livro está escrito de Mim�, para fazer, ó Deus, a Tua 
vontade.� Heb. ��:�-�. Nestas palavras anuncia-se o cumprimento do 
desígnio que estivera oculto desde tempos eternos. Cristo estava 
prestes a visitar nosso mundo, e a encarnar. Diz Ele: �Corpo Me 
preparaste.� Houvesse aparecido com a glória que possuía com o Pai 
antes que o mundo existisse, e não teríamos podido resistir à luz de Sua 
presença. Para que a pudéssemos contemplar e não ser destruídos, a 
manifestação de Sua glória foi velada. Sua divindade ocultou-se na 
humanidade - a glória invisível na visível forma humana. DTN ��.

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

�� De que maneira ficamos ao contemplarmos a encarnação 
de Cristo� I Timóteo �:��.
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Ao contemplarmos a encarnação de Cristo, sentimo-nos 
desconcertados diante de um insondável mistério que a mente humana é 
incapaz de compreender. Quanto mais refletimos sobre isto, mais 
surpreendente nos parece o tema. Quão imenso é o contraste entre a 
divindade de Cristo e a indefesa criancinha na manjedoura de Belém� 
Como entender a distância entre o poderoso Deus e a desajudada 
criança� Pois ainda assim o Criador dos mundos, Aquele em quem 
habitava a plenitude da divindade, manifestou-Se como indefeso bebê 
na manjedoura. Mais excelso que qualquer dos anjos, igual ao Pai em 
dignidade e glória, vestido agora do manto da humanidade� 
Divindade e humanidade combinaram-se misteriosamente, pois o 
homem e Deus tornaram-se um. É nessa união que encontramos a 
esperança para nossa decaída raça. �ST, �� de julho de �����. VSA ���. 
�� CB �����.

� Com solene dignidade, respondeu Jesus: �Em verdade, em 
verdade vos digo que antes que Abraão existisse Eu Sou.� João �:��. 
Fez-se silêncio na vasta assembléia. O nome de Deus, dado a Moisés 
para exprimir a idéia da presença eterna, fora reclamado como Seu pelo 
Rabi da Galiléia. Declarara-Se Aquele que tem existência própria, 
Aquele que fora prometido a Israel, �cujas saídas são desde os tempos 
antigos, desde os dias da eternidade�. Miq. �:�. DTN ���-���. �

Por Sua humanidade, Cristo estava em contato com a 
humanidade; por Sua divindade, firma-Se no trono de Deus. Como 
Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência; como Filho de 
Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que, do monte Horebe, 
falou a Moisés, dizendo: �EU SOU O QUE SOU.... Assim dirás aos filhos de 
Israel: EU SOU me enviou a vós.� Êxo. �:��. Foi esse o penhor da 
libertação de Israel. Assim, quando Ele veio �semelhante aos homens�, 
declarou ser o EU SOU. O Infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é 
Deus manifestado �em carne�. I Tim. �:��. A nós nos diz: �EU SOU o Bom 
Pastor.� João ��:��. �EU SOU o Pão Vivo.� João �:��. �EU SOU o 
Caminho, a Verdade e a Vida.� João ��:�. �É-Me dado todo o poder no 
Céu e na Terra.� Mat. ��:��. EU SOU a certeza da promessa. SOU EU, não 
temais. �Deus conosco� é a certeza de nossa libertação do pecado, a 
segurança de nosso poder para obedecer à lei do Céu. DTN ��.

�� Quem é o EU SOU� João �:��-��, ��.
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É o �Filho do homem�, que partilha do trono do Universo. É o 
�Filho do homem�, cujo nome será �Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz�. Isa. �:�. O EU SOU é o Árbitro 
entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos. Aquele que é 
�santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores� �Heb. �:���, 
�não Se envergonha de nos chamar irmãos�. Heb �:��. DTN ��.

�� �A� O que significa o termo EU SOU� �B� Qual dos Três da Divindade 
veio com a incumbência de ser constituído Redentor e Salvador� 
�C� Se somente Um veio para morrer, é Jesus o indicado como 
Salvador, Redentor e o único Deus que veio e não há outro� 
�D� Quando Paulo afirma que há um só Senhor e um só batismo, ele 
cria que existe só um da Divindade, ou ele cria que Jesus Senhor, 
foi o único dos Três que veio� �E� Se há um só batismo, por que 
Paulo ensinou o Rebatismo� Isaías ��:��-��; Isaías ��:�; 
Apocalipse ��:��-��; Efésios �:�.  �Ver pergunta �� na lição ���.

EU SOU quer dizer uma presença eterna; o passado, o presente e o 
futuro são a mesma coisa para Deus. Ele vê os mais remotos 
acontecimentos da História passada, e o longínquo futuro com tão 
clara visão como vemos nós as coisas que ocorrem diariamente. Não 
sabemos o que se acha adiante de nós, e se o soubéssemos, isso não 
contribuiria para nosso bem eterno. Deus nos dá uma oportunidade de 
exercer fé e confiança no grande EU SOU. ... Diz nosso Salvador: 
�Abraão, vosso Pai, exultou ��suspirou�, diz a versão Trinitariana� por ver 
o Meu dia, e viu, e alegrou-se�. João �:��. Mil e quinhentos anos antes 
de Cristo deixar Sua veste real, Sua régia coroa, e abandonar Sua posição 
de honra nas cortes celestes, revestir-Se da humanidade e andar como 
homem entre os filhos dos homens, Abraão viu o Seu dia, e alegrou-se. 
�Disseram-Lhe, pois, os judeus: Ainda não tens cinqüenta anos e viste 
Abraão� Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que, antes 
que Abraão existisse, Eu sou.� João �:�� e ��. � �

Cristo usou aí o grande nome de Deus, dado a Moisés para 
exprimir a idéia da presença eterna. �Êxo. �:��.� Isaías também viu Cristo, 
e suas palavras proféticas são cheias de significação. Diz ele: �Porque um 
Menino nos nasceu, um Filho se nos deu; e o principado está sobre os Seus 
ombros; e o Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz.� Isa. �:�. Falando por intermédio dele, o 
Senhor diz: �Isaías ��:�-���. Ao vir Jesus ao nosso mundo, proclamou-
Se �Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão 
por Mim.� João ��:�.� � � �
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�� Quem deve ser revelado pelos crentes da mensagem do 
terceiro anjo� Apocalipse ��:��.

As verdades da mensagem do terceiro anjo  têm sido 
apresentadas por alguns como uma teoria árida; entretanto, nessa 
mensagem deve ser exposto o Cristo Vivo, por excelência. Deve Ele ser 
revelado como o primeiro e o último, como o Eu Sou, a Raiz e Rebento de 
Davi, como a radiante Estrela da Manhã. � TI ��.

A vinda do Senhor está mais próxima do que quando primeiro 
cremos. Que admirável pensamento é esse de que o grande conflito se 
aproxima do fim� Na conclusão da obra enfrentaremos perigos com os 
quais não sabemos como lidar; não esqueçamos, porém, que os três 
grandes poderes do Céu estão operando, que uma mão divina se 
encontra ao leme, e que Deus levará a cabo os Seus desígnios. Ele reunirá 
do mundo um povo que O há de servir em justiça.� � � � � �

O Senhor precisa ser crido e servido como o grande �EU SOU�, 
e nós precisamos confiar nEle implicitamente. �Carta ���, �����. 
MM, Para Conhecê-Lo, ��. �� CB �����.

�� Como devem avançar diante dos perigos dos últimos dias�

� Os que proclamam a mensagem do terceiro anjo precisam 
revestir-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam 
ousadamente permanecer em seus postos, em face de difamações e 
falsidades, combatendo o bom combate da fé, resistindo ao inimigo com 
a palavra: �Está escrito�. Mantenham-vos em lugar em que os três 
grandes poderes do Céu �o Pai, o Filho e o Espírito Santo �possam ser 
sua eficiência. Esses poderes atuam com aquele que sem reservas 
se entrega a Deus. O poder do Céu está à disposição dos crentes filhos 
de Deus. O homem que depõe em Deus sua confiança acha-se 
protegido por uma muralha inexpugnável. Southern Watchman, 
�� de fevereiro de ����.
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Te r r í v e i s  p e r i g o s  s e  a c h a m  d i a n t e  d o s  q u e  t ê m 

responsabilidades na obra do Senhor - perigos cuja idéia me faz tremer. 

Mas vem a palavra: �Tenho a mão ao leme, e em Minha providência 

levarei a cabo o plano divino.� �RH, � de maio de �����. II ME ���.

�� Que garantia o plano da redenção traz ao Universo� Naum �:�.

A obra da redenção será completa. Onde abundou o pecado, 

superabundou a graça de Deus. A Terra, o próprio campo que Satanás 

reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso 

pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura 

de Sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos 

do Universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na 

humanidade; onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu - aqui, 

quando Ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de 

Deus com os homens, �com eles habitará, e eles serão o Seu povo, e o 

mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus�. Apoc. ��:�. E através 

dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, 

hão de louvá-Lo por Seu inefável Dom - EMANUEL,�DEUS CONOSCO�. 

DTN ��.

Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica 

justificado. O Onipotente é dado a conhecer como o Deus de amor. As 

acusações de Satanás são refutadas, e revelado seu caráter. A rebelião 

não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente 

no Universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a 

apostasia. Mediante o sacrifício feito pelo amor, os habitantes da Terra e 

do Céu se acham ligados a seu Criador por laços de indissolúvel união. 
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� Antes do nascimento de João, o anjo dissera: �Será grande 
diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio 
do Espírito Santo�. Luc. �:��. Deus chamara o filho de Zacarias para uma 
grande obra, a maior já confiada a homens. A fim de cumprir essa obra, 
precisava de que o Senhor com ele cooperasse. E o Espírito de Deus seria 
com ele, caso desse ouvidos às instruções do anjo.

João devia ir como mensageiro de Jeová, para levar aos 
homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos 
pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos 
divinos, e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro 
tem que ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de 
Deus. A fim de cumprir sua missão, deve ter sã constituição física, bem 
como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que 
regesse os apetites e paixões. Deveria ser por forma tal capaz de 
dominar suas faculdades, que pudesse estar entre os homens, tão 
inabalável ante as circunstâncias ambientes, como as rochas e 
montanhas do deserto. DTN ���.

Lição 03                                                          15/01/2022

João Batista – A Voz do Deserto

Verso Áureo: Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz 
do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, Endireitai as 
suas veredas. Mateus 3:3.

�� Para que obra o filho de Zacarias foi chamado� Ele impressionaria 
a mente das pessoas com que realidade� Lucas �:��.
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�� �A� Que posição ele assumiu� �B� Qual era sua missão� �C� Para que 
obra de preparação devemos atentar� Lucas �:�-�.

Ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do 
luxo e da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sensuais, 
banquetes e bebidas, estavam causando moléstias e degeneração 
física, amortecendo as percepções espirituais, e insensibilizando ao 
pecado. João devia assumir a posição de reformador. Por sua vida 
abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão 
para sua época. Daí as instruções dadas aos pais de João - uma lição de 
temperança dada por um anjo do trono do Céu. DTN ���.

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

�� Seguindo o costume, que educação deveria receber� O que teria 
acontecido se tivesse seguido por este caminho� 

Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado 
para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia 
incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos mestres de 
teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou-o ao 
deserto, a fim de aprender acerca da natureza, e do Deus da natureza. 
DTN ���.
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O Senhor não o enviou à escola dos profetas e rabis. Levou-o para 
fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendesse 
da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o 
molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra 
especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura foi ele 
aos sacerdotes e príncipes para lhes perguntar se podia proclamar essa 
mensagem� - Não, Deus o afastou deles, para que não fosse influenciado 
por seu espírito e ensinamentos. �RH, �� de fevereiro de �����. I ME ���.

Havia uma grande obra designada para o profeta João, mas não 
havia escola na Terra com a qual ele pudesse estar ligado. 
Seu aprendizado deveria ser obtido fora das cidades, no deserto. 
�Man. ���, �����. � CB ����.

�� Como foi sua vida em meio à natureza� 

Foi numa região isolada que encontrou seu lar, em meio de 
despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, 
porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina 
do deserto. Ali, o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e 
abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar 
as lições da natureza, da revelação e da Providência. As palavras do 
anjo a Zacarias haviam sido muitas vezes repetidas a João por seus 
piedosos pais. Desde a infância fora-lhe conservada diante dos olhos a 
missão a ele confiada e aceitara o sagrado depósito. Para ele, a solidão 
do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade quase 
geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. 
Desconfiava de suas forças para resistir à tentação, e fugia do constante 
contato com o pecado, não viesse a perder o sentimento de sua 
inexcedível culpabilidade.

João Batista, o precursor de Cristo, recebeu dos pais sua primeira 
educação. A maior parte de sua vida ele a passou no deserto, de modo 
que não pudesse ser influenciado pela contemplação da negligente 
piedade dos sacerdotes e rabis, ou por aprender suas máximas e 
tradições, por meio das quais os retos princípios eram pervertidos 
e amesquinhados. � TI ���.
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Dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento, fez por si 
mesmo o voto de uma consagração de toda a vida. Vestia-se como os 
antigos profetas, duma túnica de pêlo de camelo, presa por um cinto de 
couro. Comia �alfarrobas e mel silvestre�, achados no deserto, e bebia a 
água pura que vinha das montanhas. DTN ���-���.

João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A 
simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pêlos 
de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos 
sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar, 
puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma 
censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevaleciam 
por toda parte. � TI ��. �CSRA ���.

�
�� A vida de João era de ociosidade e total isolamento�

�� O que é dito sobre seu vestuário e alimentação� Mateus �:�.

A vida de João não era, entretanto, passada em ociosidade, em 
ascética tristeza, em isolamento egoísta. Ia de tempos a tempos misturar-
se com os homens; e era sempre observador interessado do que se 
passava no mundo. De seu quieto retiro, vigiava o desdobrar dos 
acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito divino, 
estudava o caráter dos homens, a fim de saber como lhes chegar ao 
coração com a mensagem do Céu. Pesava sobre ele a responsabilidade 
de sua missão. Meditando e orando, na solidão, buscava cingir a alma 
para a obra de sua vida. Se bem que habitando no deserto, não estava 
livre de tentações. Cerrava, quanto possível, toda entrada a Satanás; não 
obstante, assaltava-o ainda o tentador. Sua percepção espiritual, 
porém, era clara; desenvolvera resistência de caráter e decisão e, 
mediante o auxílio do Espírito Santo, era habilitado a pressentir a 
aproximação de Satanás, e resistir-lhe ao poder. DTN ���.
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Durante anos tem o Senhor estado a chamar a atenção de Seu 
povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de 
preparação para a vinda do Filho do homem. João Batista surgiu no 
espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e 
converter as pessoas �à prudência dos justos�. Lucas �:��. Era ele um 
representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais 
Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o 
povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de 
Cristo. � TI ��. �CSRA ���.

�� Qual era o propósito da mensagem que Deus lhe entregou� Antes 
de receberem o evangelho, o que deveria acontecer� Hebreus �:�-�.

�� Que obra temos em repetição à Elias e João Batista�

Via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e 
adormecido em pecados. Anelava despertá-los para vida mais santa. A 
mensagem que Deus lhe dera, destinava-se a acordá-los da letargia, e 
fazê-los tremer por sua grande iniqüidade. Antes de a semente do 
evangelho poder encontrar guarida, o solo do coração deveria ser 
revolvido. Antes de lhes ser possível buscar cura em Jesus, precisavam 
ser despertados para o perigo que corriam em razão das feridas do 
pecado. DTN ���.

Declara o profeta Malaquias: �Eis que Eu vos envio o profeta 
Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; e converterá o 
coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais.� 
Malaquias �:�, �. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que 
devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são 
representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias 
para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande 
assunto da reforma deve ser debatido, e despertada a mente do 
público. A temperança em tudo deve ser associada com a mensagem, 
para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de sua 
extravagância no vestir-se e em outras coisas. � TI ��. �CSRA ���.



23

O Ministério do Batista
Verso Áureo: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não 
comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai; porque eu vos digo 
que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3:8.

�� Por que o mensageiro de Deus muitas vezes não transmite 
mensagem de paz� Tito �:��. 

Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Não 
transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa 
segurança fatal. Depõe pesados fardos sobre a consciência do 
malfeitor, e penetra a alma com as setas da convicção. Os anjos 
ministradores apresentam-lhe os terríveis juízos de Deus para 
aprofundar o sentimento da necessidade, e instigar ao brado: �Que devo 
fazer para me salvar�� Então a mão que humilhou até o pó, ergue o 
penitente. A voz que repreendeu o pecado, e expôs à vergonha o 
orgulho e a ambição, indaga com a mais terna simpatia: �Que queres 
que te faça�� DTN ���.

�� Qual tem sido o pensamento de muitos crentes na atualidade� 
Romanos ��:��.

Lição 04                                                           22/01/2022

Os sermões macios tão freqüentemente pregados não deixam 
impressão duradoura; a trombeta não dá um sonido certo. Os homens 
não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da 
Palavra de Deus. � � � �

Há muitos professos cristãos que, se expressassem seus reais 
sentimentos, diriam: Que necessidade há de falar tão claramente� Seria o 
mesmo que perguntar: Que necessidade havia de João Batista dizer aos 
fariseus: �Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para 
vir�� Luc. �:�. Que necessidade tinha ele de provocar a ira de Herodias 
dizendo a Herodes que não lhe era lícito possuir a mulher de seu irmão� 
O precursor de Cristo perdeu a vida por falar claramente. Por que não 
podia ele ter prosseguido sem incorrer no desprazer dos que estavam 
vivendo em pecado�
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�� O que é dito quanto à responsabilidade dos pastores� Tito �:��.

Eles devem redargüir, repreender, exortar �com toda 
longanimidade e doutrina�. II Tim. �:�. Em lugar de Cristo devem eles 
trabalhar como despenseiros dos mistérios do Céu, encorajando o 
obediente e advertindo o desobediente. �...� Deus chama homens 
como Elias, Natã e João Batista - homens que levarão fielmente Sua 
mensagem sem considerar as conseqüências; que corajosamente 
falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrifício de tudo 
que possuem.

Os mensageiros do Senhor não devem queixar-se de que seus 
esforços não produzem frutos, enquanto não se arrependerem de seu 
próprio amor ao aplauso, e seu desejo de agradar aos homens, o que os 
leva à dissimular a verdade.� � �

Os pastores que apreciam agradar aos homens, que clamam: 
Paz, paz, quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o 
coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de 
coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a 
mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para 
consigo mesmos e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro 
a honra a Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se 
esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de 
falar claramente. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus 
não considerarão o eu, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, 
recusando desculpar ou atenuar o mal. PR ���.

Assim homens que deviam permanecer como fiéis guardiões da 
lei de Deus têm argumentado, a ponto de a astúcia tomar o lugar da 
fidelidade, e o pecado ser deixado sem reprovação. Quando será a voz da 
fiel reprovação ouvida uma vez mais na igreja� PR ���-���.

�� De que maneira se dará a repreensão� Que classe de pessoas Deus 
chama para Sua obra�

Enquanto os pastores pregam a clara e cortante verdade, 
devem permitir que a própria verdade corte e desbaste, e não fazê-lo eles 
mesmos. � TI ���.



25

Entre a discórdia e o conflito, ouviu-se uma voz do deserto, voz 
vibrante e severa, sim, mas plena de esperança: �Arrependei-vos, porque é 
chegado o reino dos Céus�. Com novo e estranho poder sacudia o povo. Os 
profetas haviam predito a vinda de Cristo como um acontecimento que se 
achava em futuro muito distante, mas eis ali o aviso de que estava às 
portas. O singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes reportar-
se aos antigos videntes. Nas maneiras e no vestuário, assemelhava-se 
ao profeta Elias. Com o espírito e poder deste, denunciava a corrupção 
nacional, e repreendia os pecados dominantes. Suas palavras eram 
claras, incisivas, convincentes. Muitos acreditavam que fosse um dos 
profetas ressuscitado. Toda a nação se comoveu. Multidões afluíam 
ao deserto. DTN ���.

�� Como João iniciou seu ministério e em que contexto político� 
Como eram suas palavras� Mateus �:�-�; �-�.

Deus não pode usar homens que, em tempos de perigo, quando 
a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar 
uma firme posição pelo direito. Ele chama a homens para que se 
empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra 
principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, 
contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tais é 
que Ele dirigirá as palavras: �Bem está, bom e fiel servo... entra no gozo 
do teu Senhor.� Mat. ��:��. PR ���.

Ao começar o ministério do Batista, a nação achava-se em estado 
de agitação e descontentamento próximos da revolta. Com a remoção de 
Arquelau, a Judéia fora posta sob o domínio de Roma. A tirania e 
extorsão dos governadores romanos, e seus decididos esforços para 
introduzir símbolos e costumes gentílicos, atearam a revolta, extinta 
com sangue de milhares dos mais valorosos de Israel. Tudo isso 
intensificara o ódio nacional contra Roma, e aumentara os anseios de 
libertação de seu poder.

João pregou sua mensagem sem argumentos elaborados ou 
teorias incoerentes. Sua voz clara e resoluta, mas cheia de esperança, foi 
ouvida no deserto. � TI ���.

�� Que significado profundo tinha o fato dele batizar o professo povo 
de Deus� Que classes de pessoas iam vê-lo� Miquéias �:��-��.
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�� Com que propósito foram alguns escribas e fariseus até João 
Batista� Que orientação recebeu do Espírito Santo� Mateus �:�-�.    

 João proclamava a vinda do Messias, e chamava o povo ao 
arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, batizava-os 
nas águas do Jordão. Assim, por uma significativa lição prática, 
declarava que os que pretendiam ser o povo escolhido de Deus estavam 
contaminados pelo pecado, e sem purificação de coração e vida, não 
poderiam ter parte no reino do Messias. 

Príncipes e rabis, soldados, publicanos e camponeses iam ouvir 
o profeta. Alarmou-os por algum tempo a solene advertência de Deus. 
Muitos foram levados ao arrependimento, e receberam o batismo. 
Pessoas de todas as categorias submeteram-se às exigências do Batista, a 
fim de participar do reino que anunciava. DTN ���-���.

Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando 
os pecados e pedindo o batismo. Haviam-se exaltado como sendo 
melhores que os outros homens, levando o povo a ter alta opinião 
acerca de sua piedade; agora, os criminosos segredos de sua vida eram 
revelados. Mas João foi impressionado pelo Espírito Santo quando a não 
terem, muitos desses homens, real convicção do pecado. Eram 
oportunistas. Esperavam, como amigos do profeta, obter favor diante do 
Príncipe que haveria de vir. E, recebendo o batismo das mãos desse 
popular e jovem mestre, pensava fortalecer sua influência para com 
o povo.

João os enfrentou com a fulminante pergunta: �Raça de 
víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura� Produzi pois frutos 
dignos de arrependimento; e não presumais de vós mesmos, dizendo: 
Temos por pai a Abraão; porque eu vos digo que mesmo destas pedras 
Deus pode suscitar filhos a Abraão� �Mat. �:�-��. DTN ���-���.

João declarava aos mestres de Israel que seu orgulho, egoísmo 
e crueldade demonstravam serem eles uma raça de víboras, uma 
terrível maldição para o povo, em vez de filhos do justo e obediente 
Abraão. Em vista da luz que haviam recebido de Deus, eram ainda piores 
que os gentios, a quem se sentiam tão superiores. DTN ���.

Com a palavra �víboras�, João se referia aos perversos e hostis, 
terrivelmente resistentes à vontade de Deus.� � � � � � � � �
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João exortou esses homens a produzirem �frutos dignos de 
arrependimento�, ou seja: Mostrem que vocês estão convertidos, que seu 
caráter está transformado. �...� Nem palavras nem uma profissão de 
religião, mas os frutos, o abandono dos pecados e a obediência aos 
mandamentos de Deus, é que mostram a realidade do genuíno 
arrependimento e da verdadeira conversão. �Man. ���, �����. 
� CB ����.

�� Que lição espiritual ele apresentou ainda� Mateus �:�-��.    

�E também�, disse o profeta, �já está posto o machado à raiz das 
árvores; toda a árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se 
no fogo�. Mat. �:��. Não por seu nome, mas por seus frutos, é 
determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não 
pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua 
aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A 
declaração de nada valia. Se sua vida e caráter não estivessem em 
harmonia com a lei de Deus, não eram seu povo. DTN ���.
�
�� O ministério de João fora bem sucedido� Como agiu ao notar que 
as pessoas começaram a depositar esperança dele ser o Messias� 
Lucas �:��-��.

Sob a influência das penetrantes palavras de João, os ouvintes 
sentiam-se convictos. Chegavam-se a ele com a interrogação: �Que 
faremos pois�� Ele respondia: �Quem tiver duas túnicas, reparta com o 
que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira�. Luc. 
�:�� e ��. E advertia os publicanos contra a injustiça, e os soldados 
contra a violência. DTN ���.

Assim declarava o Batista a mensagem de Deus a Israel. Muitos 
deram ouvidos a suas instruções. Muitos sacrificaram tudo, a fim de 
obedecer. Multidões seguiam a esse novo mestre de um lugar para outro, 
e não poucos nutriam a esperança de que fosse o Messias. Mas, vendo 
João o povo voltar-se para ele, buscava todas as oportunidades de 
encaminhar-lhes a fé para Aquele que haveria de vir. DTN ���.
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Verso Áureo: No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: 
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29.

Lição 05                                                         29/01/2022

�� Apesar de serem primos, Jesus e João Batista se conheciam� 

�� O que o Batista pensava sobre Jesus�

O Batismo de Jesus

João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o 
nascimento de Jesus. Ouvira falar da visita que, em Sua infância, fizera a 
Jerusalém, e do que se passara na escola dos rabinos. Sabia da 
existência sem pecado que vivera, e cria ser Ele o Messias; mas não tinha 
disso positiva certeza. 

� Por toda a Galiléia se espalharam as novas do profeta do 
deserto, e de sua maravilhosa mensagem. Esta chegou até aos 
camponeses das mais remotas cidades da montanha e aos pescadores 
da praia, encontrando, nesses corações simples e sinceros, a mais 
genuína aceitação. Em Nazaré repercutiu na oficina de carpintaria que 
fora de José, e houve Alguém que reconhecesse o chamado. Seu tempo 
chegara. Afastando-Se de Seu diário labor, despediu-Se de Sua mãe, e 
seguiu os passos dos compatriotas que afluíam em multidões ao Jordão.

Jesus e João Batista eram primos, e intimamente relacionados 
pelas circunstâncias de Seu nascimento; todavia, não haviam tido 
nenhuma comunicação direta um com o outro. A vida de Jesus fora 
passada em Nazaré, na Galiléia; a de João, no deserto da Judéia. Em 
ambiente grandemente diverso, tinham vivido separados, e não se 
haviam comunicado entre si. A Providência assim o determinara. Não se 
devia dar lugar à acusação de haverem conspirado para apoiarem 
mutuamente suas pretensões. DTN ���.
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Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de Sua 
própria parte. Identificou-Se com os pecadores, dando os passos que nos 
cumpre dar. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu 
depois do batismo, foi também um exemplo para nós. DTN ���-���.

O fato de haver Jesus permanecido tantos anos em 
obscuridade, não dando especial indício de Sua missão, deu lugar a 
dúvidas quanto a ser na verdade o Prometido. O Batista, no entanto, 
esperava com fé confiante, acreditando que, ao tempo designado pelo 
próprio Deus, tudo se haveria de esclarecer. Fora-lhe revelado que o 
Messias procuraria de suas mãos o batismo, e seria então dado um sinal 
de Seu caráter divino. Assim seria habilitado para apresentá-Lo ao povo. 
DTN ���.

�� �A� Como foi o encontro dos dois� �B� Por que João se esquivou 
de batizá-lo� �C� O que Jesus lhe responde� Mateus �:��-��.

Quando Jesus foi para ser batizado, João nEle reconheceu 
pureza de caráter que nunca divisara em homem algum. A própria 
atmosfera de Sua presença era santa e inspirava respeito. Entre as 
multidões que se haviam congregado em torno dele no Jordão, ouvira 
João negras histórias de crime, e encontrara almas curvadas ao fardo de 
milhares de pecados; nunca, entretanto, estivera em contato com um 
ser humano de quem brotasse tão divina influência. Tudo isso estava 
em harmonia com o que lhe fora revelado acerca do Messias. No 
entanto, esquivou-se a fazer o pedido de Jesus. Como poderia ele, 
pecador, batizar o Inocente� E por que haveria Aquele que não necessitava 
de arrependimento, de submeter-Se a um rito que era uma confissão de 
culpa a ser lavada�

Ao pedir Jesus, o batismo, João recusou, exclamando: �Eu 
careço de ser batizado por Ti, e vens Tu a mim�� Com firme, se bem que 
branda autoridade, Jesus respondeu: �Deixa por agora, porque assim 
nos convém cumprir toda a justiça�. E João, cedendo, desceu com o 
Salvador ao Jordão, sepultando-O nas águas. �E logo que saiu da água� 
Jesus �viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia 
sobre Ele� Mat. �:�� e ��. � � � � � � � � � �



30

O olhar do Salvador parece penetrar o Céu, ao derramar a alma 
em oração. Bem sabe como o pecado endureceu o coração dos homens, e 
como lhes será difícil discernir Sua missão, e aceitar o dom da salvação 
eterna. Suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, quebrar 
as cadeias com que Satanás os escravizou, a derrotar, em seu benefício, 
o destruidor. Pede o testemunho de que Deus aceite a humanidade na 
pessoa de Seu Filho. DTN ���.

Ao sair da água, Jesus Se inclinou em oração à margem do rio. 
Nova e importante fase abria-se diante dEle. Entrava agora, em mais 
amplo círculo, no conflito de Sua vida. Conquanto fosse o Príncipe da 
Paz, Sua vida devia ser como o desembainhar de uma espada. O reino 
que viera estabelecer, era oposto daquilo que os judeus desejavam. 
Aquele que era o fundamento do ritual e da organização de Israel, seria 
considerado seu inimigo e destruidor. Aquele que proclamara a lei 
sobre o Sinai, seria condenado como transgressor. O que viera derribar o 
poder de Satanás, seria acusado como Belzebu. Ninguém na Terra O 
compreendera, e ainda em Seu ministério devia andar sozinho. 
Durante Sua existência, nem a mãe nem os irmãos Lhe tinham 
compreendido a missão. Os próprios discípulos não O entendiam. 
Habitara na eterna luz, sendo um com Deus, mas Sua vida na Terra 
devia ser vivida em solidão.

Sozinho devia trilhar a vereda; sozinho carregaria o fardo. Sobre 
Aquele que abrira mão de Sua glória, e aceitara a fraqueza da 
humanidade, devia repousar a redenção do mundo. Viu e sentiu tudo 
isso; firme, porém, permaneceu o Seu desígnio. De Seu braço 
dependia a salvação da raça caída, e Ele estendeu a mão para agarrar a 
do Onipotente Amor.

�� A par tir  do batismo, como seria a vida do Messias� 
De que maneira trilhou o caminho� Isaías ��:�-�.

Como um conosco, cumpria-Lhe suportar o fardo de nossa 
culpa e aflição. O Inocente devia sentir a vergonha do pecado. O Amigo 
da paz tinha que habitar entre a luta, a verdade com a mentira, a pureza 
com a vileza. Todo pecado, toda discórdia, toda contaminadora 
concupiscência trazida pela transgressão, Lhe era uma tortura para 
o espírito.
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Nunca dantes haviam os anjos ouvido tal oração. Anseiam 
trazer a Seu amado Capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas 
não; o próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono 
são enviados os raios de Sua glória. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça 
do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz - fiel 
emblema dEle, o Manso e Humilde.

João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvado 
como suplicante, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Ao ser Ele 
envolto na glória de Deus, e ouvir-se a voz do Céu, reconheceu o Batista 
o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia ter batizado o Redentor do 
mundo. O Espírito Santo repousou sobre ele, e, estendendo a mão, 
apontou para Jesus e exclamou: �Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo� João �:��. DTN ���.

�� De que maneira se deu a resposta celestial� Mateus �:��-��.

Anjos de Deus pairaram sobre a cena de Seu batismo; o Espírito 
Santo desceu sob a forma de uma pomba e resplandeceu sobre Ele; e, 
ficando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos nEle, ouviu-
se do Céu a voz do Pai, dizendo: �Tu és o Meu Filho amado, em quem Me 
comprazo.� Mar. �:��. PP ���.

�� O que o Batista reconheceu na cena e o que declarou� 
João �:��-��.

Dentre a multidão à beira do Jordão, poucos, além do Batista, 
divisaram essa visão celeste. Entretanto, a solenidade da divina presença 
repousou sobre a assembléia. O povo ficou silencioso, a contemplar a 
Cristo. Seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda sem cessar o 
trono de Deus. Seu rosto erguido estava glorificado como nunca 
dantes tinham visto um rosto de homem. Dos céus abertos, ouviu-se 
uma voz, dizendo: �Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo.� 
Mat. �:��. DTN ���.

Estas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar a fé 
naqueles que testemunhavam a cena, e fortalecer o Salvador para Sua 
missão. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem 
postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre Si 
nossa natureza decaída, a voz declarou ser Ele o Filho do Eterno.
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�� �A� Que profundo significado havia naquelas palavras� 
�B� Como muitos dos judeus enxergavam as ofertas sacrificais� 
�C� No entanto, o que Deus desejava lhes ensinar� Marcos �:�-�.

Ninguém, dentre os ouvintes, nem mesmo o que as proferira, 
discerniu a importância dessas palavras: �O Cordeiro de Deus�. Sobre o 
monte Moriá, ouvira Abraão a pergunta do filho: �Meu pai� onde está o 
cordeiro para o holocausto�� O pai respondera: �Deus proverá para Si o 
cordeiro para o holocausto, meu filho�. Gên. ��:� e �. E no cordeiro 
divinamente provido em lugar de Isaque, Abraão viu um símbolo 
dAquele que havia de morrer pelos pecados dos homens. Por intermédio 
de Isaías, o Espírito Santo, servindo-Se dessa ilustração, profetizou do 
Salvador: �Como um cordeiro foi levado ao matadouro�, �o Senhor fez 
cair sobre Ele a iniqüidade de nós todos� �Isa. ��:� e ��; mas o povo de 
Israel não compreendera a lição. Muitos deles consideravam as ofertas 
sacrificais muito semelhantes à maneira por que os gentios olhavam a 
seus sacrifícios - como dádivas pelas quais tornavam propícia a 
Divindade. Deus desejava ensinar-lhes que de Seu próprio amor 
provinha a dádiva que os reconciliava com Ele. DTN ���.

�� Que abrangência existe nas palavras dirigidas a Jesus em 
Seu batismo�

E as palavras dirigidas a Jesus no Jordão: �Este é o Meu Filho 
amado, em quem Me comprazo�, abrangem a humanidade. Deus falou 
a Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e 
fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus �nos fez 
agradáveis a Si no Amado�. Efés. �:�. A glória que repousou sobre Cristo 
é um penhor do amor de Deus para conosco. Indica-nos o poder da 
oração - como a voz humana pode chegar aos ouvidos de Deus, e 
nossas petições podem achar aceitação nas cortes celestiais. Em razão 
do pecado, a Terra foi separada do Céu e alienada de sua comunhão; 
mas Jesus a ligou novamente com a esfera da glória. Seu amor 
circundou o homem e atingiu o mais alto Céu. A luz que se projetou 
das portas abertas sobre a cabeça de nosso Salvador, incidirá sobre 
nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo, 
diz a todo crente: �Este é Meu Filho amado, em quem Me comprazo�.
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��� Em sua natureza humana havia as paixões da nossa natureza e 
propensões para o mal� Hebreus �:��.

Cristo foi a única pessoa que andou sobre a Terra em quem não 
havia nenhuma mancha de pecado. Ele era puro, imaculado e 
irrepreensível. Que houvesse sobre a Terra Alguém sem a contaminação 
do pecado perturbava grandemente o autor do pecado, e ele não 
deixou de usar nenhum meio para vencer a Cristo com o seu poder 
ardiloso e enganador. �Youth�s Instructor, fevereiro de �����. III ME ���. 

�Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é 
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele Se 
manifestar, seremos semelhantes a Ele�. I João �:�. Nosso Redentor abriu 
o caminho, de maneira que o mais pecador, necessitado, opresso e 
desprezado pode achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas 
mansões que Jesus foi preparar. �Isto diz o que é santo, o que é 
verdadeiro, o que tem a chave de Davi; o que abre e ninguém fecha; e 
fecha e ninguém abre; ... eis que diante de ti tenho posto uma porta 
aberta, e ninguém a pode fechar�. Apoc. �:� e �. DTN ���.

�� Devemos nutrir dúvidas quanto à natureza humana de Cristo 
sem pecado� João �:��; ��:��. 

Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado 
na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, 
olhando para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no 
Sacrifício expiador. �ST, � de junho de �����. I ME ���.

Cristo é, por um lado, um representante perfeito de Deus e, por 
outro lado, um espécime perfeito de humanidade sem pecado. Por 
conseguinte, Ele combinou divindade e humanidade. �Man. ��, �����.
 � CB ���.
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Aqui, entretanto, não devemos nos tornar comuns ou terrenos 
em nossos pensamentos, e em nossas idéias pervertidas não devemos 
pensar que a possibilidade de Cristo ceder às tentações de Satanás 
degradou Sua humanidade fazendo com que Ele viesse a possuir as 
mesmas propensões pecaminosas e corruptas que o homem possui. 
(Man. 57, 1890). Manuscript Releases, Vol. 16, 182.

Orava pelos discípulos e por Si mesmo, identificando-Se assim 
com as necessidades, fraquezas e fracassos comuns aos homens. 
Era poderoso na petição, não possuindo as paixões de nossa 
natureza humana e caída, mas achando-Se rodeado das mesmas 
fraquezas, como nós em tudo tentado. �RH, �� de maio de �����. 
MM, ����, Para Conhecê-Lo, ���.

Era um poderoso solicitador, não possuindo as paixões de nossa 
natureza caída, mas rodeado das mesmas enfermidades, tentado em 
todos os pontos como nós o somos. � TI ���.� � �

Ele não tomou sobre Si nem mesmo a natureza de anjos, mas a 
humanidade, perfeitamente idêntica à nossa própria natureza, a não ser 
pela mancha do pecado. �...�

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

Seja cuidadoso, extremamente cuidadoso, ao tratar da 
natureza humana de Cristo. Não O apresente diante das pessoas como 
um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O 
primeiro Adão foi criado como um ser puro, sem pecado nem mancha 
alguma de pecado sobre ele; era a imagem de Deus. Poderia cair, e caiu 
deveras ao transgredir. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu 
com propensões inerentes para a desobediência. Mas Jesus Cristo era o 
Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre Si a natureza humana e foi 
tentado em todos os pontos em que o homem é tentado. Ele poderia 
ter pecado; poderia ter caído, mas nem por um momento houve nEle uma 
propensão má. Ele foi assaltado por tentações no deserto como Adão 
foi assaltado por tentações no Éden. �...� Nunca, de maneira alguma, 
deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que havia 
uma mancha ou inclinação para a corrupção sobre Cristo, ou que, de 
alguma maneira, Ele cedeu à corrupção. �Carta �, �����. � CB ����.



35

� No dia seguinte, João viu Jesus, que para ele Se dirigia. Com a 
glória de Deus a repousar sobre ele, João estende a mão, declarando: 
�João �:��-���. DTN ���.

André e João 
Os Primeiros Discípulos

� Quando, por ocasião do batismo de Jesus, João O designara 
como o Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do 
Messias. O espírito do profeta foi dirigido às palavras de Isaías: �Como um 
cordeiro foi levado ao matadouro.� Isa. ��:�. Durante as semanas 
seguintes, João estudou, com novo interesse, as profecias e os ensinos 
quanto ao serviço sacrifical. Não distinguia claramente os dois aspectos 
da obra de Cristo - como vítima sofredora e vitorioso Rei - mas viu que 
Sua vinda tinha significação mais profunda do que lhe haviam 
percebido os sacerdotes ou o povo. Ao ver Cristo entre a multidão, de 
volta do deserto, esperou confiantemente que Ele desse ao povo um 
sinal de Seu verdadeiro caráter. Aguardava quase com impaciência 
ouvir o Salvador declarar Sua missão; no entanto nenhuma palavra foi 
proferida, não foi dado nenhum sinal. Jesus não correspondeu ao 
anúncio do Batista a Seu respeito, mas misturou-Se com os discípulos 
de João, não dando nenhum testemunho visível de Sua obra especial, 
nem tomando nenhuma providência para Se fazer notado.

Lição 06                                                         05/02/2022

Verso Áureo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, 
e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; 
e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7:7-8.

�� Após o batismo de Jesus, para onde o profeta João Batista teve 
sua mente dirigida� Como se portou Jesus� João �:��-��.
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� Havia entre a multidão alguns que, por ocasião do batismo de 
Cristo, tinham testemunhado a glória divina, e ouvido a voz de Deus. 
Desde então, porém, mudara grandemente a aparência do Salvador. 
Em Seu batismo, tinham-Lhe visto o semblante transfigurado à luz do 
Céu; agora, pálido, esgotado, emagrecido, ninguém O reconhecera 
senão o profeta João.
� Ao olhar o povo para Ele, no entanto, viram uma fisionomia em 
que se uniam a divina compaixão e o poder consciente. Toda a 
expressão do olhar, todo traço do semblante, assinalava-se pela 
humildade, e exprimia indizível amor. Parecia circundado duma 
atmosfera de influência espiritual. Ao passo que Suas maneiras eram 
suaves e despretensiosas, imprimia nos homens um sentimento de poder 
que, embora oculto, não podia inteiramente velar. Era esse Aquele por 
quem Israel tão longamente esperava� DTN ���.

�� Por que Ele veio em pobreza e humildade� Entretanto, o que 
parecia para a multidão� II Coríntios �:�.

� Jesus veio em pobreza e humildade, para que pudesse ser 
nosso exemplo, ao mesmo tempo que nosso Redentor. Houvesse 
aparecido com pompa real, e como poderia ter ensinado a humildade� 
como poderia haver apresentado tão incisivas verdades como as do 
sermão da montanha� Onde estaria a esperança dos humildes da vida, 
houvesse Jesus vindo habitar como rei entre os homens�

�� Que pensamentos passavam pela mente do povo� Isaías ��:�-�.

� Era esse o Cristo� Com respeito e curiosidade olhou o povo 
Àquele de quem se acabava de declarar ser o Filho de Deus. Haviam 
sido profundamente comovidos pelas palavras de João. Ele lhes falara 
em nome de Deus. Tinham-no escutado dia a dia, ao reprovar-lhes os 
pecados, e de dia para dia neles se fortalecera a convicção de ser ele 
enviado pelo Céu. Mas quem era Esse, maior que João Batista� Não 
havia em Seu trajar coisa alguma que indicasse posição. Era, na 
aparência, um personagem simples, vestido, como eles, nos humildes 
trajes dos pobres.
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�� O que ocorreu no dia seguinte� Quem foram os primeiros 
discípulos de Jesus� João �:��-��.

� Para a multidão, no entanto, parecia impossível que Aquele 
que era designado por João Se pudesse relacionar com suas 
elevadas antecipações. Assim, muitos ficaram decepcionados e 
grandemente perplexos.

� Deixando João, foram em busca de Jesus. Um deles era André, o 
irmão de Simão; o outro, João evangelista. Foram estes os primeiros 
discípulos de Jesus. Movidos de irresistível impulso, seguiram a Jesus - 
ansiosos de falar-Lhe, todavia respeitosos e em silêncio, abismados na 
assombrosa significação da idéia: �É esse o Messias�� DTN ���.

� As palavras que os sacerdotes e rabis tanto desejavam ouvir, de 
que Jesus havia de restaurar então o reino a Israel, não foram proferidas. 
Por um rei assim haviam eles esperado ansiosamente; tal rei estavam 
prontos a receber. Mas um que buscasse estabelecer-lhes no coração 
um reino de justiça e paz, não aceitariam. DTN ���.

� No dia seguinte, enquanto dois discípulos estavam ao seu lado, 
João viu novamente Jesus entre o povo. O rosto do profeta iluminou-se 
outra vez com a glória do Invisível, ao exclamar: �Eis aqui o Cordeiro de 
Deus�. Estas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não as 
compreenderam plenamente. Que significaria o nome que João Lhe 
dera - �o Cordeiro de Deus�� O próprio João não as explicara.

�� Como se deu este primeiro contato� Que convite é feito a 
todo crente� João �:��-��.  

� Jesus sabia que os discípulos O estavam seguindo. Eram as 
primícias de Seu ministério, e o coração do divino Mestre alegrou-se ao 
corresponderem essas almas a Sua graça. No entanto, voltando-Se, 
perguntou apenas: �Que buscais�� João �:��. Queria deixá-los em 
liberdade de voltar atrás, ou de falar de seus desejos.
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� Ele lhes disse: �Vinde, e vede. Foram, e viram onde morava, e 
ficaram com Ele aquele dia�. João �:��. DTN ���.
� �Batei.� Mat. �:�. Vamos ter com Deus por um convite especial, e 
Ele nos espera para dar-nos as boas-vindas a Sua câmara de audiência. 
Os primeiros discípulos que seguiram a Jesus não ficaram satisfeitos 
com uma conversa rápida com Ele pelo caminho; disseram: �Rabi, ... 
onde moras� ... Foram, e viram onde morava, e ficaram com Ele aquele 
dia.� João �:�� e ��. Assim podemos ser admitidos na maior intimidade e 
comunhão com Deus. �Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 
à sombra do Onipotente descansará.� Sal. ��:�. Batam, aqueles que 
desejam as bênçãos de Deus, e esperem à porta da misericórdia com 
firme certeza, dizendo: Pois Tu, ó Senhor, disseste: �Aquele que pede 
recebe; e o que busca encontra; e, ao que bate, se abre.� Mat. �:�. 
MDC ���.

� De um único desígnio tinham eles consciência. Uma só era a 
presença que lhes enchia o pensamento. Exclamaram: �Rabi, onde 
moras�� João �:��. Numa breve entrevista à beira do caminho, não 
podiam receber aquilo por que ansiavam. Desejavam estar a sós com 
Jesus, sentar-se-Lhe aos pés e ouvir-Lhe as palavras.

�

�� De que maneira muitos perdem preciosas oportunidades 
celestiais� Lucas �:�-�.

� Houvessem João e André possuído o incrédulo espírito dos 
sacerdotes e principais, e não se teriam encontrado como discípulos 
aos pés de Jesus. Teriam dEle se aproximado como críticos, para Lhe 
julgar as palavras. Muitos cerram assim a porta às mais preciosas 
oportunidades. Assim não fizeram esses primeiros discípulos. Haviam 
atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. 
Então reconheceram a voz do Mestre celestial. As palavras de Jesus 
foram para eles cheias de novidade, verdade e beleza. Divina luz foi 
projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Os 
complexos temas da verdade apareceram sob nova luz.
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�� O que jamais deve ser  feito pelo ensinador cristão� 
Que característica existe em toda doutrina genuína�

Jamais deveria ser pregado um sermão, ou apresentada instrução 
bíblica sobre qualquer assunto, sem que os ouvintes fossem 
encaminhados ao �Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.� 
João �:��. Toda verdadeira doutrina torna a Cristo o centro, todo preceito 
recebe força de Suas palavras. � TI ��.

� André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração. Indo à 
procura de Simão, seu irmão, exclamou: �Achamos o Messias�. João 
�:��. Simão não esperou segundo convite. Também ele ouvira a 
pregação de João Batista, e apressou-se em ir ter com o Salvador. Os 
olhos de Jesus pousaram nele, lendo-lhe o caráter e a história. Sua 
natureza impulsiva, o coração amorável e compassivo, a ambição e 
confiança próprias, a história de sua queda e arrependimento, seus 
labores e a morte de mártir - o Salvador leu tudo, e disse: �Tu és Simão, 
filho de Jonas; tu serás chamado Cefas �que quer dizer Pedro�. 
DTN ���.

� O discípulo João era homem de fervorosa e profunda afeição, 
ardente, se bem que contemplativo. Começara a discernir a glória de 
Cristo - não a pompa mundana e o poder que fora ensinado a esperar, 
mas �a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade�. 
João �:��. Absorveu-se na contemplação do assombroso tema.

� É contrição e fé e amor que habilitam a alma a receber sabedoria 
do Céu. Fé que opera por amor é a chave do conhecimento, e todo que 
ama �conhece a Deus�. I João �:�. DTN ���.

�� De que maneira Simão �Pedro� foi alcançado� João �:��-��.  
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O Sincero Natanael

�� Na Galiléia, quem é chamado� João �:��-��.

Filipe chamou a Natanael. Este se encontrava entre a multidão 
quando o Batista designara Jesus como o Cordeiro de Deus. Ao olhar 
Natanael para Jesus, ficou decepcionado. Poderia esse homem que 
apresentava os vestígios da labuta e da pobreza, ser o Messias� 
Entretanto, não se podia decidir a rejeitar a Jesus; pois a mensagem do 
Batista lhe infudira convicção. DTN ���.

Lição 07                                                          12/02/2022

Verso Áureo: Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? 
Disse-lhe Filipe: Vem, e vê. João 1:46.

�No dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia, e achou a Filipe, e 
disse-lhe: Segue-Me.� João �:�� e ��. Filipe obedeceu à ordem, 
tornando-se também, desde logo, obreiro de Cristo. DTN ���.

�� Com que propósito Natanael tinha se retirado para um 
tranquilo bosque�

� �  A  q u e m  F i l i p e  p r o n t a m e n t e  l e v o u  a s  b o a s  n o va s � 
Em que acontecimento estivera presente o amigo� João �:��.

Ao tempo em que Filipe o chamou, Natanael se havia retirado 
para um bosque sossegado, a fim de meditar sobre o anúncio de João, e 
as profecias concernentes ao Messias. Orou para que se Aquele que João 
anunciara fosse o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer, e o Espírito 
Santo repousou sobre ele com a certeza de que Deus visitara Seu povo, 
levantando-lhes um poder salvador. Filipe sabia que seu amigo estava 
examinando as profecias, e enquanto Natanael orava sob uma 
figueira, descobriu-lhe o retiro. Muitas vezes haviam orado juntos nesse 
isolado lugar, ocultos pela folhagem. DTN ���.
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Ocorre que Natanael tinha preconceitos contra o Nazareno. 
Através de falsos ensinamentos, a descrença ergueu-se em seu coração. 
� TI ��. � � � �

�� Quando Filipe veio ao seu encontro, o que lhe pareceu� 
Que indicativo de incerteza encontramos nas palavras de Filipe�

Filipe era um sincero indagador da verdade, mas tardio de 
coração para crer. Conquanto se houvesse unido a Cristo, a 
comunicação que a Seu respeito fizera a Natanael, mostra que não 
estava inteiramente convencido da divindade de Jesus. Conquanto Cristo 
houvesse sido proclamado, pela voz do Céu, como o Filho de Deus, para 
Filipe era �Jesus de Nazaré, filho de José�. João �:��. DTN ���.

A mensagem: �Havemos achado Aquele de quem Moisés 
escreveu na lei, e os profetas�, pareceu a Natanael uma resposta direta a 
sua oração. Mas Filipe tinha ainda fé vacilante. Acrescentou, duvidoso: 
�Jesus de Nazaré, filho de José.� João �:��. DTN ���.

�� Que preconceito brota do coração de Natanael� Como o povo 
considerava a cidade de Nazaré� João �:��.

Novamente surgiu o preconceito no coração de Natanael. 
Exclamou: �Pode vir alguma coisa boa de Nazaré�� João �:��. DTN ���.

Cristo rebaixou-Se da posição de igualdade com Deus para a de 
servo. Seu lar ficava em Nazaré, um lugar proverbial por sua iniqüidade. 
FEC ���.

Filipe não entrou em discussão. Disse: �Vem, e vê. Jesus viu 
Natanael vir ter com Ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, 
em quem não há dolo�� João �:�� e ��. Surpreendido, exclamou 
Natanael: �De onde me conheces Tu� Jesus respondeu, e disse: Antes 
que Filipe te chamasse, te vi Eu, estando tu debaixo da figueira.� 
João �:��. DTN ���.

�� Como agiu Filipe� De que maneira Jesus surpreende Natanael� 
João �:��-��.
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�� Deste episódio, que lição, em especial pastores, colportores 
e obreiros devem aprender�

Eis uma lição para todos os nossos pastores, colportores e 
obreiros missionários. Quando encontrardes pessoas que, como 
Natanael, estão prevenidas contra a verdade, não insistais muito 
fortemente em vossos pontos de vista peculiares. Falai a princípio com 
eles de assuntos em que possais concordar. Inclinai com eles a fronte em 
oração, e com fé humilde apresentai-lhes vossas petições perante o 
trono da graça. Tanto vós como eles sereis levados a mais íntima 
ligação com o Céu, enfraquecer-se-á o preconceito, e será mais fácil 
chegar ao coração. �Historical Sketches, pág. ����. Ev. ���.

�� Natanael responde a Cristo já com convicção� João �:��.

Foi suficiente. O divino Espírito que dera testemunho a Natanael 
em sua solitária oração sob a figueira, falou-lhe agora nas palavras de 
Jesus. Conquanto em dúvida, e de algum modo cedendo ao 
preconceito, Natanael fora ter com Cristo, possuído do sincero anelo 
de conhecer a verdade, e agora seu desejo foi satisfeito. Sua fé foi além 
da daquele que o levara a Jesus. Respondeu: �Rabi, Tu és o Filho de 
Deus, Tu és o Rei de Israel.�  João �:��. DTN ���.

O Senhor lê o coração de todos e entende os seus motivos e 
propósitos. �A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.� 
Tiago �:��. Ele não será vagaroso em ouvir aqueles que Lhe abrem o 
coração, não se exaltam, mas sinceramente sentem a sua grande 
fraqueza e indignidade. � TI ���.

 Filipe não tentou combater o preconceito e descrença do 
amigo. Apenas disse: �Vem e vê.� João �:��. Isto foi sábio, pois tão logo 
Natanael viu a Jesus, convenceu-se de que Filipe estava certo. Sua 
descrença desapareceu, e a fé firme, forte e repousante tomou conta 
de sua alma. Jesus elogiou a confiante fé de Natanael. � TI ��. � � � � � � � � � � � �
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Se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca 
haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo, que se 
tornou discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia, a quem 
o preconceito impede de aceitar o bem. Quão diverso seria o resultado, 
viessem eles e vissem�� � � � � �

Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém 
chegará a um salvador conhecimento da verdade. Como Natanael, 
necessitamos estudar por nós mesmos a Palavra de Deus, e orar pela 
iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da 
figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz 
acham-se ao pé daqueles que, em humildade, buscam a guia divina. 
DTN ���-���.

Um dos meios mais eficazes de comunicar a luz é o trabalho 
pessoal, individual. No círculo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do 
doente, de maneira tranqüila podemos ler as Escrituras e falar acerca de 
Jesus e da verdade. � TI ���.� � �

Esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço 
pessoal, de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. 
Existem pessoas que, durante uma existência, têm professado estar 
relacionadas com Cristo, e todavia nunca fizeram um esforço pessoal 
para levar uma alma sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho ao 
ministro. Este pode ser apto para sua vocação, mas não lhe é possível 
fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja.

Muitos há que necessitam do serviço de amoráveis corações 
cristãos. Têm-se imergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos, 
houvessem seus vizinhos, homens e mulheres comuns, se esforçado 
em benefício deles. Muitos há à espera de que alguém se lhes 
dirija pessoalmente. 

��� Por tais exemplos, o que nos é ensinado� Que desejo brota do 
íntimo do convertido� Apocalipse ��:��.

�� O que teria acontecido se Natanael tivesse depositado sua 
confiança nos mestres religiosos� O que acontece ainda hoje� 
I Tessalonicenses �:��-��.
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Na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, 
há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos 
cristãos, essa obra será nosso deleite. Mal está uma pessoa convertida, 
nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso 
amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificadora verdade não 
lhe pode ficar fechada no coração.

Todos quantos se consagram a Deus, podem ser portadores de 
luz. Deus os torna instrumentos Seus para comunicar a outros as 
riquezas de Sua graça. Sua promessa é: �E a elas, e aos lugares ao redor 
do Meu outeiro, Eu porei por bênção; e farei descer a chuva a seu 
tempo; chuvas de bênçãos serão.� Ezeq. ��:��. DTN ���.

��� Do que depende grandemente nossa influência� Qual é a prova 
de que temos aprendido de Cristo� 

Filipe disse a Natanael: �Vem, e vê.� João �:��. Não lhe pediu 
que aceitasse outro testemunho, mas que fosse a Cristo por si mesmo. 
Agora, que Jesus subiu ao Céu, Seus discípulos são Seus 
representantes entre os homens, e um dos meios mais eficazes de 
conquistar almas para Ele, é exemplificar-Lhe o caráter na vida diária. 
Nossa influência sobre outros não depende tanto do que dizemos, mas 
do que somos. Os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica, 
podem resistir a nossos apelos; mas a vida de amor desinteressado é um 
argumento que não pode ser contradito. A vida coerente, caracterizada 
pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo.

O ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e 
experiência, e os que dEle aprendem se tornam mestres de uma ordem 
divina. A Palavra de Deus falada por uma pessoa santificada por ela, 
tem poder comunicador de vida, que a torna atrativa aos que a 
escutam, convencendo-os de que é uma divina realidade. Quando 
alguém recebeu a verdade em amor, isso se tornará manifesto na 
persuasão de suas maneiras e nos tons de sua voz. Torna conhecido o que 
ele próprio ouviu, viu e manuseou da palavra da vida, a fim de outros 
poderem partilhar com ele mediante o conhecimento de Cristo. Seu 
testemunho, de lábios tocados com a brasa viva do altar, é verdade 
para o coração apto a receber, e opera a santificação do caráter.
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��� Temos evidências de que Natanael foi um dos doze apóstolos� 
João ��:�-�.

Com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael, 
começou o fundamento da igreja cristã. DTN ���.

E aquele que procura comunicar luz aos outros, será ele próprio 
abençoado. �Chuvas de bênçãos serão.� �O que regar também será 
regado.� Prov. ��:��. Deus poderia haver realizado Seu desígnio de 
salvar pecadores sem o nosso auxílio; mas a fim de desenvolvermos 
caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de Sua obra. 
A fim de participar da alegria dEle - a alegria de ver almas redimidas 
por Seu sacrifício - devemos tomar parte em Seus labores para 
redenção delas. DTN ���-���.

A convite de Filipe, Natanael buscou e achou o Salvador, e por 
sua vez associou-se à obra de ganhar almas para Cristo. � TI ���.� � � � � � �

Nestes primeiros discípulos notava-se uma assinalada 
diversidade. Deviam ser os ensinadores do mundo, e representavam 
amplamente vários tipos de caráter. Havia Levi Mateus, o publicano, 
chamado de uma vida de atividade em negócios e submissão a Roma; 
Simão, o zelador, o intransigente adversário da autoridade imperial; o 
impetuoso, presunçoso e ardoroso Pedro, com André, seu irmão; 
Judas, o judeu, polido, capaz e de impulsos medíocres; Filipe e Tomé, 
fiéis e fervorosos, conquanto tardios de coração para crer; Tiago, jovem, 
e Judas, de menos preeminência entre os irmãos, mas homens de 
energia, positivos tanto em suas faltas como em suas virtudes; 
Natanael, filho da sinceridade e da confiança; e os ambiciosos e 
amoráveis filhos de Zebedeu. Ed. ��.

�ATENÇÃO: Natanael é chamado pelo nome pessoal somente no 
Evangelho de João. Nos demais Evangelhos ele é chamado de 
Bartolomeu, que significa literalmente �Filho de Talmai��.  
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Lição 08                                                          19/02/2022

A Ponte sobre o Abismo do Pecado
Verso Áureo: Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o 
SENHOR está neste lugar; e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível 
é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus; e esta é a porta 
dos céus. Gênesis 28:16-17.

�� Que contraste encontramos entre os dois amigos �Filipe 
e Natanael�� Filipe moldou seu caráter na escola de Cristo�

Em feliz contraste com a incredulidade de Filipe, estava a 
infantil confiança de Natanael. Era homem de natureza intensamente 
fervorosa; homem cuja fé se apoderava das realidades invisíveis. 
Todavia, Filipe foi aluno na escola de Cristo, e o divino Mestre lidou 
pacientemente com sua incredulidade e espírito tardio. Quando o 
Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, Filipe tornou-se um 
mestre segundo as normas divinas. Sabia de que falava, e ensinava com 
uma certeza que levava convicção aos ouvintes. DTN ���.

Devemos estudar a verdade nós mesmos. Não se deve esperar que 
qualquer homem pense por nós. Não importa quem seja, ou em que 
posição esteja colocado, não devemos esperar que qualquer homem seja 
critério para nós. Devemos aconselhar-nos e estar sujeitos um ao outro, 
mas ao mesmo tempo devemos exercer a habilidade que Deus nos 
deu para aprender o que é verdade. Cada um de nós deve buscar a 
Deus para obter a iluminação divina. Devemos desenvolver, 
individualmente, um caráter que suporte a prova no dia de Deus. Não 
devemos ficar apegados às nossas idéias, e pensar que ninguém deve 
interferir em nossas opiniões.

�� De que maneira devemos estudar as verdades bíblicas� 
Qual deverá ser nossa atitude diante de um ponto que não 
compreendemos� Atos ��:��.



47

Ao ser chamada a vossa atenção para algum ponto de doutrina 
que não compreendeis ide a Deus, de joelhos, para poderdes 
compreender o que é verdade e não serdes encontrados, como os 
judeus, lutando contra Deus. Ao advertir os homens de que se 
acautelem de aceitar qualquer coisa, a menos que esta seja a verdade, 
devemos também adverti-los a não porem em perigo a sua alma, 
rejeitando mensagens de luz, mas que se apressem em sair das trevas 
pelo estudo fervoroso da Palavra de Deus. TM ���-���.

Nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. Antes de abrir suas 
páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo, e ser-nos-á dada. 
CC ��.

�� Dentro da igreja cada um deve ter sua própria idéia� Ao que somos 
instados� Romanos ��:��.

�� O que nunca deve ser feito� I Tessalonicenses �:��-��.

Se um irmão ensina um erro, os que estão em posições de 
responsabilidade devem sabê-lo; e se ele está ensinando a verdade, 
devem eles tomar posição ao seu lado. Todos nós devemos saber o que 
está sendo ensinado entre nós; pois, se isto for a verdade, devemos 
sabê-lo; o professor da Escola Sabatina deve sabê-lo; e cada aluno da 
Escola Sabatina deve compreendê-lo. Todos nós estamos na obrigação, 
para com Deus, de compreender o que Ele nos envia. Deu Ele direções 
pelas quais possamos provar cada doutrina: �À Lei e ao Testemunho� Se 
eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva.� Isa. �:��. 
Mas se ela satisfizer a prova, não estejais tão cheios de preconceito que 
não possais reconhecer um ponto simplesmente porque ele não concorda 
com vossas idéias. TM ���-���.

�� Como procederemos no exame das Escrituras� Que promessa 
nos é dada� Isaías ��:��.
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Existem muitos na condição de Natanael. Nutrem o preconceito 
e a descrença porque nunca entraram em contato com as verdades 
especiais para estes últimos dias, ou com o povo que as sustenta; não lhes 
será necessário mais do que assistir a uma reunião plena do Espírito de 
Cristo para que desapareça sua incredulidade. Não importa o que 
tenhamos de enfrentar, quanta oposição, quantos esforços para 
afastar as pessoas da verdade de origem celeste, temos de dar 
publicidade a nossa fé, para que pessoas sinceras possam ver, ouvir e 
convencer-se por si mesmas. Nosso trabalho é dizer, tal como fez Filipe: 
�Vem e vê.� João �:��. 

�� Que cuidado também devemos ter� Tiago �:�-�.

�� Existe preconceito contra o povo de Deus em nossos dias� 
Frequentemente, que ensinamento desperta grande antagonismo e 
porquê� Eclesiastes �:��.

Deus nunca honra a incredulidade, a dúvida. Quando Ele fala, 
Sua palavra deve ser reconhecida e cumprida nas ações diárias. E se 
estiver em viva união com Deus, o coração do homem reconhecerá a 
voz que vem do Céu. CSES ��-��.

Ao examinar as Escrituras não vos esforceis por interpretar-lhe 
as declarações de acordo com vossas idéias preconcebidas, mas por 
compreender os princípios fundamentais da fé cristã. Com vivo 
interesse e fervente oração, ide à Palavra de Deus para saber o que é a 
verdade, tendo o mesmo espírito manifestado por Natanael ao suplicar 
sinceramente ao Senhor que lhe desse o conhecimento da verdade. Todo 
pesquisador sincero será iluminado como o foi Natanael. Jesus o viu, ao 
ajoelhar-se ele em oração, debaixo da figueira e, enquanto pedia luz, o 
mensageiro veio chamá-lo para conduzi-lo à Fonte de toda luz. 
CSES ��-��.



�� Após a confissão de fé da parte de Natanael, o que Jesus declara� 

�� Devido a que mediação os anjos celestiais ministram em 
nosso favor� I Timóteo �:�-�.

Não sustentamos doutrina alguma que desejemos esconder. 
Para aqueles que foram ensinados a guardar o primeiro dia da semana 
como sendo sagrado, o aspecto mais objetável de nossa fé é o sábado 
do quarto mandamento. Por acaso não declara a Palavra de Deus que o 
sétimo dia é o sábado do Senhor� Sim, essa não é uma questão fácil, 
mudar do primeiro para o sétimo dia da semana como dia de guarda. 
Envolve uma cruz. Colide frontalmente com os preceitos e práticas dos 
homens. Pessoas eruditas têm ensinado ao povo a tradição, até que este 
se tenha enchido de descrença e preconceito. Ainda assim, precisamos 
dizer a tais pessoas: �Vem e vê.� Deus requer que proclamemos a verdade, 
e que ela ponha a descoberto o erro. � TI ��.

A primeira expressão de fé da parte de Natanael, soou como 
música aos ouvidos de Jesus. E Ele �respondeu, e disse-lhe: Porque te 
disse: Vi-te debaixo da figueira, crês� coisas maiores do que estas 
verás�. O Salvador antecipava com alegria Sua obra de pregar boas novas 
aos mansos, restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos 
cativos de Satanás. Ao pensamento das preciosas bênçãos que 
trouxera aos homens, Jesus acrescentou: �Na verdade, na verdade vos 
digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus 
subindo e descendo sobre o Filho do homem.� João �:�� e ��.�����������
Com isso, Cristo virtualmente diz: nas margens do Jordão os céus se 
abriram, e o Espírito desceu como pomba sobre Mim. Aquela cena não 
era senão um testemunho de que Eu sou o Filho de Deus. Se crerdes em 
Mim como tal, vossa fé será vivificada. Vereis que os céus se acham 
abertos, e nunca se hão de fechar. Eu os abri a vós. Os anjos de Deus 
estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai em 
cima, e descendo, trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida 
aos filhos dos homens. DTN ���.�  
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A escada mística que lhe fora revelada no sonho era a mesma a 
que Cristo Se referiu em Sua conversa com Natanael. �...� A escada 
representa Jesus, o meio designado para a comunicação. PP ���. � � � � � � � �

Os anjos de Deus estão sempre indo da Terra ao Céu e do Céu à 
Terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores, foram operados 
pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de 
Cristo, pelo ministério de Seus mensageiros celestiais, que toda bênção 
nos advém de Deus. Tomando sobre Si a humanidade, nosso Salvador 
une Seus interesses aos dos caídos filhos de Adão, ao passo que 
mediante Sua divindade, lança mão do trono de Deus. E assim Cristo é o 
mediador da comunicação dos homens com Deus, e de Deus com 
os homens. DTN ���.

��� Onde encontramos a origem da ilustração utilizada por Jesus� 
Assim, que importante revelação foi feita ao abatido patriarca� 
Gênesis ��:��-��, ��-��.

Muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem 
procurado ilustrar esta verdade e torná-la clara às almas que suspiram 
por serem libertas do peso da culpa. Quando, depois de seu pecado de 
enganar a Esaú, Jacó fugiu do lar paterno, ficou abatido pela 
consciência da culpa. Solitário e desterrado como se achava, separado 
de tudo o que lhe havia tornado preciosa a vida, o pensamento que, 
acima de todos os outros, lhe oprimia a alma, era o temor de que seu 
pecado o alienara de Deus, e de que fora rejeitado pelo Céu. Com tristeza, 
deitou-se para repousar sobre a terra nua, tendo em volta de si apenas 
os solitários outeiros, e sobre si o céu resplandecente de estrelas. 
Quando dormia, estranha luz lhe feriu a vista: eis que, do plano que 
estava deitado, amplos e sombreados degraus pareciam erguer-se até 
às próprias portas do Céu, e sobre eles anjos de Deus subiam e 
desciam; enquanto, da glória acima, ouviu a voz de Deus em uma 
mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó o que lhe 
podia satisfazer a necessidade e anseios da alma - um Salvador. Com 
alegria e gratidão viu revelado um meio pelo qual ele, pecador, poderia 
ser restituído à comunhão com Deus. A escada de seu sonho 
representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem.� � � � � � �
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��� Diante da alegria de encontrarmos a salvação, será possível 
ficarmos calados� No que nos tornamos� João �:��-��.

É este o mesmo quadro ao qual Se referiu Cristo em Sua palestra 
com Natanael, quando disse: �Vereis o Céu aberto e os anjos de Deus 
subirem e descerem sobre o Filho do Homem.� João �:��. Apostatando, 
o homem alienou-se de Deus; a Terra foi separada do Céu. Através do 
abismo existente entre eles, não podia haver comunicação. Mas por 
Cristo a Terra foi de novo ligada ao Céu. Com Seus próprios méritos, 
Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara, de 
maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o 
homem. Cristo une o homem caído, em sua fraqueza e desamparo, à 
Fonte de infinito poder. CC ��-��.

Tão depressa uma pessoa se chegue para Cristo, nasce-lhe no 
coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou 
em Jesus; a salvadora e santificante verdade não lhe pode ficar 
encerrada no coração. Se nos achamos revestidos da justiça de Cristo, e 
cheios da alegria proveniente da habitação de Seu Espírito em nós, não 
nos será possível calar-nos. Se provamos e vimos que o Senhor é bom, 
teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe ao encontrar o Salvador, 
convidaremos outros para chegarem a Ele. Procuraremos apresentar-
lhes os atrativos de Cristo e as realidades nunca vistas do mundo por 
vir. Haverá um desejo intenso de trilhar o caminho no qual Cristo 
andou. Sentiremos um sincero anseio de que os que nos rodeiam 
possam contemplar �o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo�. 
João �:��. CC ��.
� Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como 
missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. O 
depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente 
no deserto, fluindo para refrigério de todos, e tornando os que estão 
prestes a perecer, ansiosos de beber da água da vida. DTN ���.
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A História de Zaqueu
Verso Áureo: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis 
a Deus. Lucas 18:27.

Lição 09                                                          26/02/2022

De caminho para Jerusalém, �tendo Jesus entrado em Jericó, ia 
passando�. Luc. ��:�. A poucos quilômetros do Jordão, da banda 
ocidental do vale que se estendia daí numa planície, descansava a 
cidade em meio de verdura tropical e luxuriante beleza. Com as 
palmeiras e preciosos jardins regados por fontes naturais, brilhava qual 
esmeralda no engaste das calcáreas colinas e desolados barrancos que 
se interpunham entre Jerusalém e a cidade da planície.

Muitas caravanas, de caminho para a festa, passavam por Jericó. 
Sua chegada era sempre um momento de alegria. Agora, porém, mais 
profundo interesse agitava o povo. Sabia-se achar-Se entre a multidão o 
Rabi galileu que, não havia muito, ressuscitara Lázaro; e conquanto 
abundassem os murmúrios quanto às conspirações dos sacerdotes, 
estavam as multidões ansiosas de Lhe render homenagens.

�� Quem era Zaqueu e por que era odiado pelos compatriotas� 
Apesar das aparências, em que condição estava seu coração� 
Lucas ��:�.

Jericó era uma das cidades outrora separadas para os 
sacerdotes, e por essa época grande número deles tinha aí sua 
residência. Mas a cidade possuía também uma população de caráter 
inteiramente diverso. Era um grande centro de comércio, e os oficiais 
romanos e os soldados, com estrangeiros de todos os pontos, aí se 
achavam, ao passo que a coletoria da alfândega a tornava morada de 
muitos publicanos. DTN ���.

�� Como estava a multidão que queria ver Jesus em Jericó� 
O que é dito sobre esta cidade�
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Zaqueu decidiu vê-Lo. Principiava a compreender quão amargos 
são os frutos do pecado, e quão difícil é a senda daquele que busca voltar 
de uma carreira de erros. Ser mal compreendido, enfrentar a suspeita e a 
desconfiança no esforço de corrigir seus erros, dura coisa era de sofrer. O 
chefe de publicanos anelava contemplar o rosto dAquele cujas 
palavras lhe infundiram esperança ao coração.

�� �A� Como as pessoas encaravam sua mudança de atitude� 
�B� O que dificultou ainda mais de Zaqueu comtemplar o rosto 
de Cristo� �C� O que ele fez, então� Lucas ��:�-�.

�Chefe dos publicanos�, Zaqueu era israelita, e detestado de 
seus patrícios. Sua posição e fortuna eram o prêmio de uma carreira que 
aborreciam, e considerada sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o 
rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido homem do 
mundo que parecia. Sob a aparência de mundanidade e orgulho, 
achava-se um coração susceptível às influências divinas. DTN ���.

Zaqueu ouvira falar de Jesus. Espalhara-se por toda parte a 
fama dAquele que Se conduzira bondosa e cortesmente para com as 
classes proscritas. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de 
uma vida melhor. A poucos quilômetros apenas de Jericó, pregara João 
Batista no Jordão, e Zaqueu ouvira falar do chamado ao 
arrependimento. A instrução aos publicanos: �Não peçais mais do que 
o que vos está ordenado� �Luc. �:���, conquanto aparentemente 
desatendida, impressionara-lhe o espírito. Conhecia as Escrituras, e 
estava convencido de que era injusto seu proceder. Agora, ouvindo as 
palavras que diziam provir do grande Mestre, sentiu-se pecador aos 
olhos de Deus. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a 
esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram 
possíveis mesmo para ele; não fora acaso publicano um dos mais 
dignos discípulos do Mestre� Zaqueu começou imediatamente a 
obedecer à convicção que dele tomara posse, e a fazer restituição àqueles 
a quem prejudicara.

�� Ele ouvira falar de Jesus� O que ele começara a fazer�

Começara já a volver atrás, quando soaram em Jericó as novas de 
que Jesus vinha entrando na cidade. DTN ���.
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A multidão abre alas, e Zaqueu, caminhando como quem 
sonha, serve de guia para sua residência. Mas os rabinos contemplam 
isto de semblante carregado, murmurando descontentes e 
zombeteiros, �que entrara para ser hóspede de um homem pecador�. 
Luc. ��:�.

Por sobre o clamor dos sacerdotes e rabis e as aclamações da 
turba, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo 
daquele chefe de publicanos. De súbito, mesmo embaixo da figueira, 
um grupo estaca, os de diante e os de trás detêm-se e Alguém cujo olhar 
parecia ler a alma, ergue os olhos para a figueira. Quase duvidando dos 
próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras: 
�Zaqueu, desce depressa, porque hoje Me convém pousar em tua casa.� 
Luc. ��:�.

Estavam apinhadas as ruas e Zaqueu, que era de pequena 
estatura, nada podia ver por sobre as cabeças do povo. Ninguém lhe 
queria abrir caminho; assim, correndo um pouco adiante da multidão, 
chegou a uma copada figueira à beira da estrada, e o rico cobrador de 
impostos subiu, sentando-se entre os galhos, de modo a poder ver o 
cortejo ao passar embaixo. A multidão aproxima-se, vai passando, e 
Zaqueu investiga com ansioso olhar, em busca da figura que 
almejava ver. DTN ���.

Zaqueu ficou abismado, num deslumbramento, e silencioso em 
face do amor e da condescendência de Cristo em rebaixar-Se até ele, tão 
indigno. Então o amor e a lealdade para com o Mestre que acabava de 
achar, lhe descerraram os lábios. Resolveu fazer pública sua confissão 
e arrependimento.

�� De que maneira Jesus surpreende� Como ficou Zaqueu e o que ele 
resolve fazer� Lucas ��:�-�.

Em presença da multidão, �levantando-se Zaqueu, disse ao 
Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens; e se 
nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado�. 
Luc. ��:�. DTN ���-���.
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�� Qual foi a primeira resposta de Zaqueu ao amor divino�

Quando o jovem rico se retirara de Jesus, maravilharam-se os 
discípulos de ouvir o Mestre dizer: �Quão difícil é, para os que confiam 
nas riquezas, entrar no reino de Deus�� Exclamaram uns para os outros: 
�Quem poderá pois salvar-se�� Mar. ��:�� e ��. Agora, tinham uma 
demonstração das palavras de Cristo: �As coisas que são impossíveis aos 
homens são possíveis a Deus.� Luc. ��:��. Viram como, por meio da graça 
divina, um rico podia entrar no reino. DTN ���.

�� Que passagem recebe melhor compreensão através da história 
de Zaqueu� Lucas ��:��-��. 

Antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, começara a 
fazer aquilo que tornava manifesto ter ele arrependimento sincero. 
Antes de ser acusado pelos homens, confessara seu pecado. 
Submetera-se à convicção do Espírito Santo e começara a cumprir o 
ensino das palavras escritas para o antigo Israel, bem como para nós 
mesmos. Dissera o Senhor havia muito: �Quando teu irmão 
empobrecer, e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como 
estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele 
usura, nem ganho; mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão 
viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem lhe darás o teu 
manjar por interesse.� �Ninguém pois oprima ao seu próximo; mas 
terás temor do teu Deus.� Lev. ��:��-�� e ��. Estas palavras foram 
proferidas pelo próprio Cristo quando envolto na coluna de nuvem, e a 
primeira resposta de Zaqueu ao amor de Cristo era manifestar 
compaixão para com o pobre e o sofredor. DTN ���.

�� O que havia entre os publicanos�

Havia entre os publicanos um convênio, de modo que podiam 
oprimir o povo e apoiar-se uns aos outros em suas práticas 
fraudulentas. Em sua extorsão, praticavam o que se tornara costume 
quase geral. Os próprios sacerdotes e rabinos que os desprezavam, 
eram culpados de se enriquecer por meios desonestos, sob o manto de 
seu sagrado ofício. Mas tão depressa se submeteu o publicano à 
influência do Espírito Santo, lançou de sua vida todo proceder 
contrário à integridade. DTN ���.
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�� Como devemos compreender a justiça de Cristo em nosso favor� 

 

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

Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a 
reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não 
confessados e não abandonados; é um princípio de vida que transforma 
o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus; é a 
inteira entrega da alma e da vida para habitação dos princípios do Céu. 
DTN ���.

��� Como o genuíno cristão agirá nos seus negócios seculares� 
O que é dito sobre restituição�

O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de 
sua vida,  a  maneira  por  que o Senhor Se conduzira  em 
empreendimentos desse gênero. Em toda transação deve ele 
patentear que Deus é seu mestre. �Santidade ao Senhor� deve-se achar 
escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. 
Os que professam ser seguidores de Cristo, e são injustos nos tratos, estão 
dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e 
misericordioso. Toda pessoa convertida, como Zaqueu, marca a entrada 
de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhe 
assinalaram a vida. Como o chefe dos publicanos, dará provas de sua 
sinceridade fazendo restituição. O Senhor diz: �Restituindo esse ímpio 
o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, e não 
praticando iniqüidade, ... de todos os seus pecados com que pecou não 
se fará memória contra ele: ... certamente viverá.� Ezeq. ��:�� e ��.
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A Zaqueu, disse o Salvador: �Hoje veio a salvação a esta casa.� 
Luc. ��:�. Não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a 
casa com ele. Jesus foi ao seu lar, para dar-lhe lições sobre a verdade e 
instruir sua família nas coisas do reino. Tinham estado excluídos das 
sinagogas pelo desprezo dos rabis e adoradores; mas agora, como os 
mais favorecidos dentre as famílias de Jericó, reuniram-se em seu próprio 
lar, em torno do divino Mestre, e ouviram por si mesmos as palavras 
da vida.

��� Com que propósito Jesus se dirigiu ao lar de Zaqueu� 
Lucas ��:��.

��� O que a mensageira do Senhor declara em um testemunho 
de dura reprovação�

Zaqueu disse: �Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, 
o restituo quadruplicado.� Lucas ��:�. Você poderia ao menos esforçar-
se por corrigir seus atos de injustiça com os semelhantes. Não pode 
acertar todos os casos, pois alguns a quem prejudicou jazem agora na 
sepultura, e o débito está registrado em seu nome. Aqui, o melhor que o 
irmão tem a fazer é trazer uma oferta pelo pecado ao altar do Senhor. Ele 
o aceitará e perdoará. Mas, onde puder, deve fazer reparação aos que 
foram lesados. � TI ���.

É quando se recebe Cristo como Salvador pessoal, que 
sobrevém salvação à alma. Zaqueu recebera a Jesus não somente 
como a um hóspede de passagem em sua casa, mas como Alguém que 
vinha habitar no templo da alma. Os escribas e fariseus o acusavam de 
pecador, murmuraram contra Cristo por Se hospedar sob seu teto, mas 
o Senhor reconheceu como filho de Abraão. Pois �os que são da fé são 
filhos de Abraão�. Gál. �:�. DTN ���.
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Lição 10                                                          05/03/2022

A Parábola do Fariseu e o Publicano

�� Para que classe Jesus dirigiu esta parábola� Lucas ��:�.

A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, 
e desprezavam os outros, dirigiu Cristo a parábola do fariseu 
e do publicano. PJ ���.

�� Com que propósitos o fariseu sobe ao templo� Em grande parte, 
como estava a nação israelita� Lucas ��:��.

Verso Áureo: O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda 
queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem 
misericórdia de mim, pecador! Lucas 18:13.

O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser 
pecador necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e esperar obter 
elogio. Considera sua adoração um ato meritório que o recomendará a 
Deus. Simultaneamente dará ao povo uma demonstração elevada de 
sua piedade. Esperava assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua 
adoração é motivada pelo interesse próprio. PJ ���.

Nos dias de Cristo os guias religiosos do povo julgavam-se ricos 
em tesouros espirituais. A oração do fariseu: �Ó Deus, graças Te dou, 
porque não sou como os demais homens� �Luc. ��:���, exprimia os 
sentimentos de sua classe e, em grande parte, da nação inteira. MDC �.

Está cheio de louvor próprio. Isto é evidente em seu olhar, porte e 
oração. Apartando-se dos outros, como se quisesse dizer: �Não vos 
chegueis a mim, porque sou mais santo do que vós�, põe de pé e ora 
�consigo�. Isa. ��:�. Todo satisfeito consigo mesmo, pensa que Deus e 
os homens o consideram com igual complacência. PJ ���.

�� Como se torna evidente seu interesse próprio� De que maneira ele 
julga seu caráter� Lucas ��:��.
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�� �A� De que maneira ele prossegue em sua oração� �B� Que espírito 
ele manifesta� �C� De que modo volta pra casa� Romanos ��:�-�.

Julga seu caráter, não pelo caráter santo de Deus, mas pelo 
caráter de outros homens. Seu espírito desvia-se de Deus para a 
humanidade. Este é o segredo de sua satisfação própria. PJ ���.

Prossegue enumerando suas boas ações: �Jejuo duas vezes na 
semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.� Luc. ��:��. A religião 
do fariseu não toca a pessoa. Não atenta para o caráter semelhante ao 
de Deus, nem para o coração cheio de amor e misericórdia. Dá-se por 
contente com uma religião que só se refere à vida exterior. Sua justiça lhe 
é própria - é o fruto de suas próprias obras. E é julgada por um 
padrão humano.

Todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os 
demais. Como o fariseu, julga a si próprio por outros homens, julga aos 
outros por si. Sua justiça é avaliada pela deles, e quanto piores, tanto 
mais justo parece ele. Sua justiça própria leva-o a acusar. �Os demais 
homens�, condena ele como transgressores da lei de Deus. Deste modo 
manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. 
Impossível lhe é neste espírito entrar em comunhão com Deus. Volta 
para sua casa destituído da bênção divina. PJ ���.

A oração jactanciosa e plena de justiça própria do fariseu, 
revelou que tinha o coração fechado à influência do Santo Espírito. Pela 
distância em que se achava de Deus, não percebia sua própria 
corrupção, em contraste com a perfeição da santidade divina. Não 
sentia necessidade de coisa alguma, e coisa alguma recebeu. CC ��.

�� �A� Que conselhos práticos Jesus deu aos Seus discípulos, a fim de 
não caírem na justiça-própria� �B� Que orientação é dada a respeito 
da oração� �C� Como é a verdadeira santidade� Mateus �:�-�.

Nosso Salvador sempre condenou a justiça-própria. Ele ensinou 
a Seus discípulos que o mais elevado tipo de religião é aquele que se 
manifesta de maneira calma e modesta. Aconselhou-os a executarem 
suas obras de caridade sem estardalhaço, não por ostentação, nem para 
serem louvados e honrados pelos homens, mas para a glória de Deus, 
esperando recompensa na vida futura. Se fizessem boas ações para 
serem louvados pelos homens, nenhuma recompensa lhes seria 
concedida por seu Pai celestial.
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A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a 
vontade de Deus. Pensamentos e sentimentos de rebelião são 
vencidos, e a voz de Jesus suscita uma nova vida, que penetra todo o 
ser. Aqueles que são verdadeiramente santificados não ostentarão sua 
própria opinião como uma norma do bem ou do mal. Não são fanáticos, 
nem de justiça-própria, mas ciosos de si, sempre tementes, com medo 
de que, havendo-lhes faltado uma promessa, tenham ficado aquém do 
cumprimento das condições sobre que se baseiam as promessas. 
Sant. �-�.

Os seguidores de Cristo foram instruídos a não orarem com o 
propósito de serem ouvidos pelos homens. �Mas tu, quando orares, entra 
no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está 
oculto; e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará.� Mat. �:�. 
Tais expressões como estas, dos lábios de Cristo, mostram que Ele não 
considerava com aprovação aquela espécie de piedade tão 
predominante entre os fariseus. Seus ensinos no monte mostram que os 
atos de benevolência assumem uma nobre forma, e as ações de 
adoração religiosa, espalham muito preciosa fragrância, quando 
praticadas de maneira despretensiosa, em penitência e humildade. O 
motivo puro santifica o ato.

�� Em que condição será colocado o que ignora as necessidades 
dos irmãos�

Aquele que posiciona a si mesmo como cheio de sabedoria e 
força, e critica aquele que se sente oprimido, angustiado e suspirando 
por auxílio, manifesta o espírito dos fariseus, e se enrosca nas vestes de 
sua pretensa dignidade. Intimamente, tal pessoa agradece a Deus 
porque não é como os demais homens, e supõe que sua forma de agir é 
digna de louvor, e que, por ser tão forte, está além do alcance da 
tentação. Ocorre que �se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo 
nada, engana-se a si mesmo.� Gálatas �:�. Tal pessoa se encontra em 
constante perigo. Quem ignora as graves necessidades de seu irmão, 
será colocado pela providência divina no mesmo caminho de provação e 
tristeza que o irmão trilhou; e, através de amarga experiência, lhe será 
demonstrado que ele é tão desajudado e necessitado quanto aquele 
sofredor pelo qual ele antes sentia repulsa. �Não erreis: Deus não se deixa 
escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.� 
Gálatas �:�. � TI ���.
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Depois de havermos feito nossas preces, devemos tanto quanto 
possível atendê-las nós mesmos, e não esperar que Deus faça por nós 
aquilo que o podemos nós mesmos. �...� Não podemos ser sustidos pelas 
orações de outras pessoas quando nós mesmos negligenciamos 
a oração; pois Deus não fez semelhante provisão para nós. �Bible Echo, 
novembro de �����. MM, ����, Minha Consagração Hoje, ��.

�� Quais são os dois tipos de oração que existem� Como devemos 
proceder após orarmos� Salmos ��:�.

��  D e que maneira se por ta o publicano da parábola� 
Em que condição ele inicia sua oração� Lucas ��:��.

Há duas espécies de oração - a oração da forma e a da fé. A 
repetição de frases feitas e rotineiras, quando o coração necessita de 
Deus, é oração formal. ... Devemos ser extremamente cuidadosos em 
todas as nossas orações para proferirmos os desejos do coração e dizer 
somente o que pretendemos. Todas as palavras de retórica de que 
dispomos não equivalem a um único desejo santo. As orações mais 
eloqüentes não passarão de repetições vãs, se não expressarem os 
verdadeiros sentimentos do coração. Mas a oração que parte de um 
coração sincero, quando são expressos os desejos simples do coração, 
tal como pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando sermos 
atendidos essa é a oração da fé. �...�

O publicano entrou no templo juntamente com outros 
adoradores, mas, como se fosse indigno de tomar parte na devoção, 
apartou-se logo deles. �Estando em pé, de longe, nem ainda queria 
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito�, em profunda angústia e 
aversão própria. Sentia que transgredira a lei de Deus e era pecador e 
poluído. Não podia esperar nem mesmo piedade dos circunstantes; 
porque todos o observavam com desprezo. Sabia que em si não tinha 
méritos para recomendá-lo a Deus, e em absoluto desespero, clamou: 
�Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador�� Luc. ��:��. Não se comparou 
com outros. PJ ���.
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Aquele a quem Cristo perdoa, faz Ele primeiro penitente, e é 
função do Espírito Santo convencer do pecado. Aquele cujo coração foi 
movido pela convicção comunicada pelo Espírito de Deus, vê que em si 
mesmo nenhum bem existe. MDC �.� �

�� Qual era seu único desejo� Em sua humilhação, alcançou 
a salvação� Romanos �:��; Lucas ��:��.

Esmagado por um senso de culpa, estava como que só, na 
presença de Deus. Seu único desejo era alcançar paz e perdão; sua única 
súplica, a bênção de Deus. E foi abençoado. �Digo-vos�, disse Cristo, 
�que este desceu justificado para sua casa, e não aquele.� Luc. ��:��. 
PJ ���.

O arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele 
mesmo sua culpa e reconhecê-la sem engano nem hipocrisia. Como o 
pobre publicano, que nem ao menos os olhos ousava erguer ao céu, 
clamará: �Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador�� �Luc. ��:��� e os 
que reconhecerem sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta Seu 
sangue em favor da alma arrependida. CC ��.

��� O que o fariseu e o publicano da parábola representam�

O fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em 
que se dividem os adoradores de Deus. Seus primeiros representantes 
encontram-se nos dois primeiros filhos nascidos neste mundo. Caim 
julgava-se justo, e foi a Deus com uma simples oferta de gratidão. Não fez 
confissão de pecado, nem reconheceu que carecia de misericórdia. Abel, 
porém, foi com o sangue que apontava ao Cordeiro de Deus. Foi como 
pecador que confessava estar perdido; sua única esperança era o 
imerecido amor de Deus. O Senhor Se agradou de seu sacrifício, mas de 
Caim e de sua oferta não Se agradou. A intuição de necessidade, o 
reconhecimento de nossa pobreza e pecado, é a primeira condição 
para sermos aceitos por Deus. �Bem-aventurados os pobres de espírito, 
porque deles é o reino dos Céus.� Mat. �:�. PJ ���.
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O Pecador Penitente

Lição 11                                                          12/03/2022

Verso Áureo: As quais também falamos, não com palavras de sabedoria 
humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas 
espirituais com as espirituais. I Coríntios 2:13.

�� Que certeza nos é dada diante de todas as forças satânicas� 
Contudo, o que é necessário�

Em todo o poderio satânico não há força para vencer uma única 
pessoa que se rende confiante a Cristo. �Dá vigor ao cansado e multiplica 
as forças ao que não tem nenhum vigor.� Isa. ��:��.

�Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.� I João �:�. O 
Senhor diz: �Somente reconhece a tua iniqüidade, que contra o 
Senhor, teu Deus, transgrediste.� Jer. �:��. �Então, espalharei água pura 
sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias e de 
todos os vossos ídolos vos purificarei.� Ezeq. ��:��.

Todavia precisamos ter conhecimento de nós mesmos, 
conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar 
perdão e paz. O fariseu não sentia convicção de pecado. O Espírito 
Santo não podia nele atuar. Sua vida apoiava-se numa couraça de 
justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos 
anjos, não podiam penetrar. Cristo só pode salvar quem reconhece ser 
pecador. Veio �a curar os quebrantados do coração, a apregoar 
liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os 
oprimidos�. Luc. �:�� e ��. Mas �não necessitam de médico os que 
estão sãos�. Luc. �:��. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição, 
do contrário não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. 
Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao 
refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não 
desejaremos cura. PJ ���-���.
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�� De que maneira Jesus intercede por nós no santuário celestial�

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

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

�� Apesar de o crente fiel prestar à Deus ações de graças, 
aparentemente, sem mancha, como Nosso Mediador ainda tem 
que interceder, para que sejam aceitas por Deus� Como opera 
o Espírito Santo� Jó �:��; ��:�; I Coríntios �:��.

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

Cristo ofereceu Seu corpo quebrantado para readquirir a 
herança de Deus, para dar ao homem outra prova. �Portanto, pode 
também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, 
vivendo sempre para interceder por eles.� Heb. �:��. Por Sua vida 
imaculada, obediência e morte na cruz do Calvário, intercedeu Cristo 
pela raça perdida. E agora o Príncipe de nossa salvação não intercede 
por nós como mero peticionário, mas como um Conquistador que 
reclama a vitória. PJ ���.
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Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, 
sobem dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial, mas 
passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão 
maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais 
podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, 
e a menos que o Intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente 
e purifique tudo por Sua justiça, não será aceitável a Deus. Todo o 
incenso dos tabernáculos terrestres têm de umedecer-se com as 
purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o 
incensário de Seus próprios méritos, nos quais não há mancha de 
corrupção terrestre. Nesse incensário reúne Ele as orações, o louvor e as 
confissões de Seu povo, juntando-lhes Sua própria justiça imaculada. 
Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso 
ascende perante Deus completa e inteiramente aceitável. Voltam então 
graciosas respostas. �Man. ��, �����. I ME ���-���.

�� �A� Que conselho é dado à igreja que viveria nos últimos dias� 
�B� O que significa o ouro� �C� Como estão muitos professos cristãos� 
Apocalipse �:��-��.

O Senhor diz: �Ap. �:��-���. O ouro provado no fogo é a fé que 
opera por amor. Somente isto nos pode pôr em harmonia com Deus. 
Podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho; mas sem o 
amor, amor como o que há no coração de Cristo, jamais podemos ser 
contados na família celestial. PJ ���.

Toda árvore é conhecida por seus frutos. Nossas palavras e 
ações são os frutos que apresentamos. Há muitos que ouvem os 
ensinos de Cristo, mas não os praticam. Fazem profissão de fé, mas seus 
frutos são de molde a desgostar aos que não são membros. São 
jactanciosos, e oram e falam orgulhosamente, exaltando-se a si 
mesmos, contando suas boas ações e, como os fariseus, agradecendo 
por assim dizer a Deus porque não são como os outros homens. No 
entanto esses mesmos são fraudulentos, aproveitam-se de outros nos 
negócios. Não dão bons frutos. Suas palavras e atos são injustos, e ainda 
parecem cegos à própria condição destituída e miserável. � TI ���.
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�� Por que muitos tem em alta consideração sua própria justiça� 
Por que a oração do publicano foi ouvida� 

Nenhum homem pode de si mesmo entender seus erros. 
�Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 
conhecerá�� Jer. ��:�. Os lábios podem exprimir uma pobreza de 
espírito que o coração não reconhece. Ao passo que fala a Deus de 
pobreza de espírito, pode o coração ensoberbecer-se com a presunção 
de sua humildade superior e exaltada justiça. Só de um modo o 
verdadeiro conhecimento do próprio eu pode ser alcançado. 
Precisamos olhar a Cristo. O desconhecimento dEle é que dá aos homens 
uma tão alta idéia de sua própria justiça. Ao contemplarmos Sua pureza e 
excelência, veremos nossa fraqueza, pobreza e defeitos, como realmente 
são. Ver-nos-emos perdidos e sem esperança, vestidos com o manto da 
justiça própria, como qualquer pecador. Veremos que se afinal formos 
salvos, não será por nossa própria bondade, mas pela graça infinita 
de Deus.

A oração do publicano foi ouvida porque denotava submissão, 
empenhando-se para apoderar-se da Onipotência. O próprio eu nada 
parecia ao publicano senão vergonha. Assim precisa ser considerado 
por todos os que buscam a Deus. Pela fé - fé que renuncia a toda 
confiança própria - precisa o necessitado suplicante apropriar-se do 
poder infinito. PJ ���.

� �  Q u e m  e x e c u t a r á  a  o b r a  d e  e s v a z i a m e n t o  d o  e u � 
Isto só é necessário no início da carreira cristã� Filipenses �:��.

Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a 
renúncia completa do eu. Todavia ninguém se pode esvaziar a si 
mesmo do eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a 
obra. Então a linguagem da alma será: Senhor, toma meu coração; pois 
não o posso dar. É Tua propriedade. Conserva-o puro; pois não posso 
conservá-lo para Ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão 
dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma 
atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de Teu amor possa fluir por 
minha alma.
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Não é só no princípio da vida cristã que esta entrega do próprio eu 
deve ser feita. Deve ser renovada a cada passo dado em direção do Céu. 
Todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. 
Portanto deve haver um contínuo almejar do coração após Deus, uma 
contínua, fervorosa, contrita confissão de pecado e humilhação da 
alma perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma 
constante negação do próprio eu e confiança em Cristo. PJ ���-���.

�� O que ocorre quanto mais nos achegarmos a Cristo� Malaquias �:�.

Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente 
discernirmos a pureza de Seu caráter, tanto mais claramente 
discerniremos a extraordinária malignidade do pecado, e tanto menos 
teremos a tendência de nos exaltar. Aqueles a quem o Céu considera 
santos, são os últimos a alardear sua própria bondade. O apóstolo Pedro 
tornou-se um fiel servo de Cristo e foi grandemente honrado com luz e 
poder divinos; e tomou parte ativa na edificação da igreja de Cristo; 
entretanto, Pedro jamais se esqueceu da tremenda experiência de sua 
humilhação; seu pecado foi perdoado; contudo bem sabia que 
unicamente a graça de Cristo lhe podia valer naquela fraqueza de 
caráter que lhe ocasionou a queda. Em si mesmo nada achava de que 
se gloriar. PJ ���.

Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar 
isento de pecado. Homens que viveram mais achegados a Deus, 
homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente 
uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, 
confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Nunca confiaram na 
carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram 
inteiramente na justiça de Cristo. O mesmo se dará com todos os que 
contemplam a Cristo. PJ ���.

�� Os apóstolos e profetas pretenderam estarem isentos de pecado� 
O que confessaram� II Coríntios ��:�.



68

�� O que acontecerá ao avançarmos em nossa experiência religiosa� 
Que ordem está em harmonia com esta experiência�

Em harmonia com esta experiência está o mandamento: 
�Operai a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é o que 
opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa 
vontade.� Filip. �:�� e ��. Deus não vos ordena temer que deixará de 
cumprir Suas promessas, que Sua paciência se cansará ou que Sua 
compaixão há de faltar. Temei que vossa vontade não seja mantida em 
sujeição à vontade de Cristo, que vossos traços de caráter herdados e 
cultivados vos dominem a vida. �Porque Deus é o que opera em vós 
tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade.� Temei que 
o próprio eu se interponha entre vosso espírito e o grande Artífice. 
Temei que vossa obstinação frustre o elevado propósito que, por vosso 
intermédio, Deus deseja alcançar. Temei confiar na própria força; temei 
retirar da mão de Cristo a vossa mão e tentar caminhar pela estrada da 
vida sem Sua presença permanente. PJ ���-���.

A cada avanço na experiência cristã nosso arrependimento 
aprofundar-se-á. Justamente àqueles a quem Deus perdoou e 
reconhece como Seu povo, diz Ele: �Então, vos lembrareis dos vossos 
maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons; e tereis nojo em 
vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações.� Ezeq. ��:��. 
Outra vez, diz: �Estabelecerei o Meu concerto contigo, e saberás que Eu 
sou o Senhor; para que te lembres, e te envergonhes, e nunca mais 
abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando Me reconciliar 
contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová.� Ezeq. ��:�� e ��. 
Então nossos lábios não se abrirão para nos gloriarmos. Saberemos que 
só em Cristo temos suficiência. Faremos nossa a confissão do apóstolo: 
�Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.� 
Rom. �:��. �Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso 
Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, 
para o mundo.� Gál. �:��.
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��� De que perigo também somos advertidos� 

A vida em que é acariciado o temor do Senhor não será uma vida 
de tristeza e melancolia. É a ausência de Cristo que torna triste a 
fisionomia, e a vida uma peregrinação de gemidos. Quem muito se 
considera e está cheio de amor-próprio, não sente a necessidade de 
união vital e pessoal com Cristo. O coração que não caiu sobre a Rocha, 
vangloria-se de sua integridade. Os homens desejam uma religião 
dignificada. Desejam caminhar num caminho fácil para admitir seus 
bons predicados. Seu amor-próprio e sua ambição de popularidade e 
elogio excluem do coração o Salvador, e sem Ele só há melancolia e 
sombra. Mas Cristo habitando na vida é uma fonte de alegria. 
Para todos os que O aceitam, a nota predominante da Palavra de Deus 
é o regozijo.

��� A vida do cristão é para ser de tristeza e melancolia� 
O que é dito dos que ainda não caíram sobre a Rocha�

Precisamos evitar tudo quanto estimule o orgulho e a 
presunção; portanto, devemos acautelar-nos de fazer ou receber lisonjas 
ou louvores. Lisonjear é obra de Satanás. Procede ele tanto com 
bajulações, quanto acusando e condenando. Deste modo procura 
causar a ruína da alma.

Aqueles que louvam os homens, são usados por Satanás como 
agentes seus. Esquivem-se os obreiros de Cristo de toda palavra de 
elogio. Elimine-se de vista o próprio eu. Cristo, somente, deve ser 
exaltado. Dirija-se todo olhar e ascenda o louvor de cada coração 
�Àquele que nos ama, e em Seu sangue no lavou dos nossos pecados�. 
Apoc. �:�. PJ ���-���.

�Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e 
cujo nome é santo: Em um alto e santo lugar habito e também com o 
contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para 
vivificar o coração dos contritos.� Isa. ��:��.
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Foi quando Moisés estava oculto na fenda da rocha, que mirou a 
glória de Deus. E quando nos escondemos na Rocha partida é que 
Cristo nos cobrirá com Sua mão traspassada e ouviremos o que o 
Senhor diz a Seus servos. A nós como a Moisés, Deus Se revelará como 
�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 �. PJ ���.

�Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, 
e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado.� Luc. ��:��. 
PJ ���-���.

��� Temos pleno entendimento da obra da redenção�

A obra da redenção envolve conseqüências das quais é difícil ao 
homem ter qualquer concepção. �As coisas que o olho não viu, e o ouvido 
não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus 
preparou para os que O amam.� I Cor. �:�. Aproximando-se o pecador da 
cruz erguida, e prostrando-se junto à mesma, atraído pelo poder de 
Cristo, dá-se uma nova criação. É-lhe dado um novo coração. Torna-se 
uma nova criatura em Cristo Jesus. A santidade acha que nada mais há 
para requerer. Deus mesmo é �justificador daquele que tem fé em 
Jesus�. Rom. �:��. E �aos que justificou, a esses também glorificou�. 
Rom. �:��. Grande como seja a vergonha e degeneração pelo pecado 
ainda maior será a honra e exaltação pelo amor redentor. Aos seres 
humanos que lutam por conformidade com a imagem divina, será 
concedido um suprimento do tesouro celeste, uma excelência de 
poder que os colocarão acima dos próprios anjos que jamais caíram.

�Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu Santo, à alma 
desprezada, ao que as nações abominam, ... os reis O verão e se 
levantarão; os príncipes diante de Ti se inclinarão, por amor do Senhor, 
que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu.� Isa. ��:�.
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Lição 12                                                          19/03/2022

�� Que informações recebemos acerca da cidade de Atenas� 
Atos ��:��.

A cidade de Atenas era a metrópole do paganismo. Aqui Paulo 
não se encontrou com uma população crédula e ignorante, como em 
Listra, mas com um povo famoso por sua inteligência e cultura. Em todos 
os lugares estavam à vista estátuas de seus deuses e de heróis 
divinizados da História e da Poesia, enquanto magnificentes 
arquiteturas e pinturas representavam a glória nacional e o culto 
popular de deidades pagãs. O senso do povo estava empolgado com o 
esplendor e a beleza da arte. De todos os lados santuários, altares e 
templos representando enorme despesa, exibiam suas formas maciças. 
Vitórias das armas e feitos de homens célebres eram comemorados 
pela escultura, relicários e placas. Tudo isto fez de Atenas uma vasta 
galeria de arte. AA ���.

Paulo em Atenas
Verso Áureo: E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens 
atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos; Porque, passando eu 
e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava 
escrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o 
conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17:22-23.

�� Paulo foi seduzido pela Arte e Cultura� Ficou irado com o povo 
da cidade� Atos ��:��.

Olhando Paulo a beleza e a grandeza que o rodeavam, e vendo a 
cidade toda entregue à idolatria, seu espírito se encheu de zelo por Deus, 
a quem via desonrado por todos os lados; e seu coração se comoveu de 
piedade pelo povo de Atenas, que, muito embora sua cultura intelectual, 
era ignorante do verdadeiro Deus.
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O apóstolo não se deixou seduzir pelo que viu nesse centro de 
cultura. Sua natureza espiritual estava tão viva às atrações das coisas 
celestiais, que a alegria e magnificência das riquezas que nunca 
perecerão tornavam de nenhum valor aos seus olhos a pompa e o 
esplendor daquilo que o circundava. Vendo a magnificência de Atenas, 
ele compreendeu seu poder sedutor sobre os amantes da Arte e da 
Ciência, e seu espírito ficou profundamente impressionado com a 
importância da obra que tinha diante de si. AA ���.

�� Como lhe parecia a tarefa diante dele�

Percebeu que a arte humana tinha feito seu melhor para 
endeusar o vício e tornar a falsidade atraente pela glorificação da 
memória daqueles cujas vidas tinham sido consagradas a levar os 
homens a negar a Deus. Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ��.

�� Apesar de ter anunciado o evangelho aos judeus da cidade, 
qual era seu principal objetivo� 

� A obra de Paulo era levar as boas novas de salvação a um 
povo que não tinha nenhuma compreensão inteligente de Deus e de 
Seus planos. Não estava viajando com a finalidade de conhecer novos 
lugares, nem para satisfazer um desejo por cenas novas e estranhas. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ��. 

Nessa grande cidade, onde Deus não era adorado, Paulo foi 
opresso por um sentimento de solidão, e anelou a simpatia e o auxílio de 
seus colaboradores. No que respeita à amizade humana, sentia-se 
inteiramente só. Em sua epístola aos tessalonicenses, ele exprimiu seus 
sentimentos nas palavras: �Deixar-nos ficar sós em Atenas.� I Tess. �:�. 
Obstáculos aparentemente intransponíveis se apresentaram diante dele, 
fazendo com que se lhe afigurasse quase, sem esperança a tentativa de 
alcançar o coração do povo. AA ���.



Enquanto esperava por Silas e Timóteo, Paulo não ficou ocioso. 
�Disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na 
praça com os que se apresentavam.� Atos ��:��. Mas a sua principal 
obra em Atenas era levar as boas novas de salvação aos que não tinham 
clara concepção de Deus e de Seu propósito em favor da raça caída. O 
apóstolo logo havia de enfrentar o paganismo em sua forma mais sutil 
e sedutora.

Os grandes homens da cidade pareciam estar famintos por 
assuntos de discussão em que tivessem a oportunidade de exibir sua 
sabedoria e oratória. Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ��.� � � � � � � �

Entre os que se encontraram com Paulo na praça havia �alguns 
dos filósofos epicureus e estóicos�; mas estes, e todos os demais que 
entraram em contato com ele, logo viram que ele tinha um volume de 
conhecimento superior mesmo ao deles. Sua capacidade intelectual 
impunha respeito aos letrados, ao passo que seu fervoroso e lógico 
raciocínio e seu poder de oratória captavam a atenção de todo o 
auditório. Seus ouvintes reconheciam que ele não era nenhum 
aprendiz, mas era capaz de enfrentar todas as classes com argumentos 
convincentes em abono das doutrinas que ensinava. Assim o apóstolo 
permaneceu invicto, enfrentando seus opositores no próprio terreno 
deles, contrapondo lógica a lógica, filosofia a filosofia, eloqüência 
a eloqüência. AA ���.

Não demorou que os grandes homens de Atenas ouvissem a 
respeito da presença em sua cidade de mestre tão singular, que estava 
apresentando perante o povo doutrinas novas e estranhas. Alguns 
desses homens procuraram Paulo e entraram em conversação com ele. 
Logo uma multidão de ouvintes se lhes reuniu em torno. Alguns 
estavam preparados para ridicularizar o apóstolo como alguém que 
estivesse muito abaixo deles, tanto intelectualmente como socialmente, 
e esses diziam zombeteiros: �Que quer dizer este paroleiro�� Outros, 
�porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição�, diziam: �parece que é 
pregador de deuses estranhos�. Atos ��:��. AA ���-���.

�� �A� Que filósofos estavam entre o público� �B� O que logo 
perceberam� �C� Em realidade, o que podemos dizer da 
religião deles� Atos ��:��.

73



� A religião dos atenienses, da qual eles muito se vangloriavam, 
não tinha nenhum valor, porque era destituída do conhecimento do 
verdadeiro Deus. Consistia em grande parte do culto à Arte, e um ciclo 
de desregrado divertimento e festividades. Faltava-lhe a virtude da 
verdadeira benevolência. A religião genuína dá aos homens a vitória 
sobre si mesmos; mas a religião meramente do intelecto e do gosto é 
desprovida das qualidades essenciais para erguer seu possuidor acima 
dos males de sua natureza, e para ligá-lo a Deus. Paulo � O Apóstolo 
da Fé e da Coragem, ��. 

�� Para que fato chamaram a atenção de Paulo� Vendo sua postura, 
o que decidiram�

Seus oponentes pagãos chamavam-lhe a atenção para a sorte 
de Sócrates, que, por ser pregador de deuses estranhos, tinha sido 
condenado à morte; e aconselhavam Paulo a não pôr sua vida em perigo 
enveredando pelo mesmo caminho. Mas os discursos do apóstolo 
cativavam a atenção do povo, e sua sabedoria sem afetação impunha-
lhes admiração e respeito. Ele não foi posto em silêncio pela Ciência 
nem pela ironia dos filósofos; e convencendo-se de que ele estava 
disposto a concluir sua missão entre eles, e, apesar dos riscos, a contar sua 
história, decidiram ouvi-lo com boa disposição. AA ���.

�� Para onde o levaram a fim de apresentar sua mensagem� 
Atos ��:��-��.

Portanto conduziram-no ao Areópago. Este era um dos locais 
mais sagrados de toda a Atenas, e suas evocações e reminiscências eram 
tais que o faziam ser considerado com uma supersticiosa reverência que, 
na mente de alguns, chegava ao terror. Era neste local que os assuntos 
relacionados com a religião eram muitas vezes considerados 
cuidadosamente por homens que funcionavam como juízes finais em 
todas as questões mais importantes, tanto morais como civis. AA ���.
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Nesse lugar, afastado do ruído e agitação das ruas apinhadas e 
do tumulto da discussão promíscua, o apóstolo podia ser ouvido sem 
interrupção; porque a classe frívola e irrefletida da sociedade não se 
preocupava em segui-lo para este local da mais alta reverência. Lá se 
reuniram ao seu redor poetas, artistas e filósofos � os intelectuais e 
sábios de Atenas. Paulo - O Apóstolo da Fé e da Coragem, ��.

Com toda a sua inteligência e conhecimento geral, eram eles 
ignorantes do verdadeiro Deus. A inscrição em seu altar mostrava os 
fortes anseios da alma por maior luz. Estavam procurando alcançar 
o Infinito. Paulo - O Apóstolo da Fé e da Coragem, ��.

Nesta hora de solene responsabilidade o apóstolo estava calmo e 
confiante. Tinha o coração possuído de importante mensagem, e as 
palavras que lhe caíram dos lábios, convenceram seus ouvintes de que 
ele não era nenhum paroleiro �tagarela�. �...� Com toda a sua 
inteligência e conhecimento generalizado, eram eles ignorantes do 
Deus que criara o Universo. Alguns todavia ali estavam, que almejavam 
maior luz. Estavam procurando alcançar o infinito. AA ���.

Nas próprias pedras do altar de Atenas esta grande carência era 
expressa pela inscrição: AO DEUS DESCONHECIDO. Sim; embora 
jactando-se de sua sabedoria, riqueza e habilidade nas Artes e 
na Ciência, os cultos atenienses não podiam deixar de reconhecer 
que o grande Soberano do Universo era-lhes desconhecido. 
Paulo - O Apóstolo da Fé e da Coragem, ��.� � � � � � �

Ali, a mais solene corte de justiça há longo tempo se reunia para 
decidir sobre questões criminais, e para decidir as mais difíceis questões 
religiosas. Os juízes se assentavam ao ar livre sobre assentos cavados na 
rocha, em uma plataforma para onde se subia por um lance de escadas 
de pedra a partir do vale abaixo. A uma pequena distância achava-se um 
templo dos deuses; e os santuários, estátuas e altares da cidade estavam 
à vista.

� �  C o m o  o  a p ó s t o l o  e s t a v a  n e s t e  s o l e n e  m o m e n t o � 
Que sábia introdução ele faz� Atos ��:��-��.
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Em sua cegueira exaltam a natureza e suas leis acima do Deus 
da natureza. 

A mais difícil e humilhante lição que o homem tem a aprender é a 
sua própria ineficiência quando depende da sabedoria humana e o 
seguro fracasso de seus esforços em interpretar corretamente a natureza. 
Por si mesmo não é ele capaz de fazer essa interpretação sem colocá-la 
acima de Deus. Acha-se ele numa condição semelhante à dos 
atenienses, os quais, em meio aos altares dedicados à adoração da 
natureza, possuíam um sobre o qual estava escrito: �Ao Deus 
Desconhecido.� Atos dos Apóstolos ��:��. Certamente Deus lhes era 
desconhecido. Ele é desconhecido de todos que, sem a orientação do 
divino Ensinador, assumem o estudo da natureza. Será mais que certo 
que chegarão a conclusões equivocadas. �...�

Na verdadeira ciência não pode existir coisa alguma contrária 
aos ensinamentos da Palavra de Deus, uma vez que ambas são 
originadas do mesmo Autor. A correta compreensão das duas sempre 
provará que se encontram em mútua harmonia. A verdade, quer seja a 
da natureza, quer seja a da revelação, é harmoniosa consigo mesma em 
todas as suas manifestações. � TI ���.

Deus tem permitido que um dilúvio de luz seja derramado sobre o 
mundo através das descobertas das ciências e das artes; entretanto, 
quando homens supostamente instruídos raciocinam diante desses 
assuntos a partir de um ponto de vista meramente humano, 
certamente erram. As mais vigorosas mentes, se não forem guiadas 
pela Palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de 
investigar as relações entre a ciência e a revelação. O Criador e Suas 
obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas; visto que não 
conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais, afirmam que a 
história bíblica é indigna de confiança. � TI ���.

Quando constatam serem incapazes de medir o Criador e Suas 
obras com o seu próprio imperfeito conhecimento da ciência, 
questionam a existência de Deus e atribuem poder infinito à natureza. 

�� Por qual humilhante lição muitos em nossos dias devem passar� 
Existe divergência entre a Revelação e a Natureza�
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O Discurso no Areópago

O povo foi tomado de admiração pela fervente e lógica 
apresentação feita por Paulo dos atributos do verdadeiro Deus - Seu 
poder criador e a existência de Sua soberana providência. Com ardente e 
férvida eloqüência, o apóstolo declarou: �Atos ��:��-���. Os Céus não 
eram grandes bastante para conter Deus, quanto mais os templos feitos 
por mãos humanas. AA ���-���.

Com a mão estendida em direção ao templo apinhado de 
ídolos, Paulo esvaziou sua alma e expôs a falácia da religião dos 
atenienses. Os mais sábios dentre seus ouvintes ficaram admirados ao 
atentarem para a sua argumentação. Mostrou estar familiarizado com 
suas obras de arte, literatura e religião. Apontando para o estatuário e 
ídolos deles, declarou que Deus não pode ser assemelhado a formas de 
imaginação humana. Aquelas imagens esculpidas não podiam, mesmo 
da maneira mais pálida, representar a glória de Jeová. Fê-los pensar no 
fato de que aquelas imagens não tinham vida, mas eram controladas 
pelo poder humano, movendo-se apenas quando as mãos dos homens 
as moviam; de maneira que os adoradores eram em tudo superiores ao 
objeto adorado.

�� De que maneira Paulo buscou direcionar as mentes para Deus� 
Atos ��:��-��. 

Paulo levou a mente de seus ouvintes idólatras para além dos 
limites de sua falsa religião, a uma visão certa da Divindade a que eles 
denominaram �Deus desconhecido�. Este Ser que ele agora lhes 
anunciava, era independente do homem, nada necessitando das mãos 
humanas que Lhe viesse acrescentar poder e glória.

Lição 13                                                          26/03/2022

Verso Áureo: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para 
os judeus, e loucura para os gregos. I Coríntios 1:23.

�� Que grande verdade foi anunciada por Paulo numa época 
de castas� Atos ��:��-��.
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Qualquer discriminação é aborrecível a Deus. É-Lhe 
desconhecida qualquer coisa dessa natureza. Aos Seus olhos, a alma de 
todos os homens é de igual valor. �...� Sem distinção de idade ou 
categoria, de nacionalidade ou de privilégio religioso, são todos 
convidados a ir a Ele e viver. DTN ���.

Nesse século de tantas diferenças sociais, quando os direitos 
dos homens não eram muitas vezes reconhecidos, Paulo expôs a 
grande verdade da fraternidade humana, declarando que Deus �de um só 
fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da Terra�. À 
vista de Deus, todos são iguais; e cada ser humano deve ao Criador 
suprema obediência. Então o apóstolo mostrou como, mediante todo o 
trato de Deus com o homem, Seu propósito de graça e misericórdia 
corre como um fio de ouro. Ele tem determinado �os tempos já dantes 
ordenados, e os limites da sua habitação; para que buscassem ao 
Senhor, se porventura, tateando, O pudessem achar; ainda que não 
está longe de cada um de nós�. Atos ��:�� e ��. AA ���.

�� Como Deus considera a discriminação� Atos ��:��-��; 
Romanos �:��; Tiago �:�.

�� Que citação Paulo utiliza durante o discurso a fim de trazer maior 
peso à verdade que apresentava� D e que modo foram 
decepcionados os filósofos epicureus� Atos ��:��-��.

O povo foi tomado de admiração pela eloquência de Paulo. Os 
epicureus começaram a respirar mais livremente, crendo que ele estava 
favorecendo sua posição de que tudo tinha sua origem em cego acaso; e 
que certos princípios dominantes controlavam o Universo. Mas sua 
próxima sentença anuviou-lhes o semblante. Ele afirma o poder criador 
de Deus, e a existência de Sua dominante providência. Proclamou-lhes o 
verdadeiro Deus, que é o centro vivo de governo. Paulo - O Apóstolo 
da Fé e da Coragem, ��.

Apontando os nobres espécimes da humanidade em torno de 
si, com palavras tomadas de um de seus poetas, Paulo pintou o infinito 
Deus como um Pai, de quem eram filhos. AA ���.
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O organismo físico do homem acha-se sob a supervisão de 
Deus, mas não é como um relógio, que é posto em movimento e deve 
continuar por si mesmo. O coração bate, pulsação sucede a pulsação, 
uma respiração segue a outra, mas o ser todo se acha sob a supervisão 
de Deus. �Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus.� I Cor. �:�. Em 
Deus vivemos, e nos movemos e existimos. Cada batida do coração, 
cada respiração, é a inspiração dAquele que soprou nas narinas de Adão o 
fôlego de vida - a inspiração do Deus sempre presente, o grande EU SOU. 
�RH, � de novembro de �����. MS �.

O ar é uma bênção gratuita do Céu destinada a fortalecer todo o 
organismo. � TI ���.

�� Deus desempenhou o papel apenas de Criador ou também 
é o Mantenedor� 

Quanto ao que respeita a este mundo, a obra de Deus, da 
criação, está completa; pois as obras estavam �acabadas desde a 
fundação do mundo�. Heb. �:�. Mas a Sua energia ainda é exercida ao 
sustentar os objetivos de Sua criação. Não é porque o mecanismo, que 
uma vez fora posto em movimento, continue a agir por sua própria 
energia inerente que o pulso bate, que respiração se segue a respiração; 
mas cada respiração, cada pulsar do coração é uma prova daquele 
cuidado que tudo penetra, por parte dAquele em quem �vivemos, e 
nos movemos, e existimos�. Atos ��:��. Não é por causa de um poder 
inerente que ano após ano a Terra produz seus dons, e continua seu 
movimento em redor do Sol. A mão de Deus guia os planetas, e os 
conserva em posição na sua marcha ordenada através dos céus. PP ���.

�� O que dizer do precioso presente celestial: o ar que respiramos� 
A que perigos nos expomos ao não abastecermos os pulmões com 
ar puro� Como se livrar do gás carbônico, se a pessoa vive em 
abafamento� Eclesiastes �:�-�; Cantares �:�� p. p.  

Não se deve supor que haja uma lei posta em movimento para 
que a semente se ative a si mesma; que a folha apareça por dever assim 
fazer de si própria. Deus possui leis por Ele instituídas, mas elas são 
apenas servas mediante as quais produz Ele os resultados. É por meio da 
atenção imediata de Deus que cada pequenina semente irrompe da 
terra e salta para a vida. Cada folha cresce, viceja cada flor, pelo poder 
de Deus.
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Ar, ar, a preciosa dádiva do Céu, que todos podem ter, 
beneficiar-lhes-á com sua revigorante influência, caso lhe não recusem 
a entrada. Dêem-lhe as boas-vindas, tenham-lhe afeição e ele se revelará 
um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante 
circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com 
que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele 
refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo 
que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando 
um certo grau de calma e serenidade. � TI ���.

Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem. Plena e profunda 
inspiração de ar puro, que encha os pulmões de oxigênio, purifica o 
sangue. Isso comunica ao mesmo uma cor viva, enviando-o, qual 
corrente vitalizadora, a todas as partes do corpo. Uma boa respiração 
acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a 
um sono profundo e restaurador. CBV ���.

Os pulmões estão de contínuo expelindo impurezas, e 
necessitam ser constantemente abastecidos de ar puro. O ar 
contaminado não proporciona a necessária provisão de oxigênio, e o 
sangue passa ao cérebro e aos outros órgãos sem o elemento 
vitalizador. Daí a necessidade de perfeita ventilação. �...� Respiram o 
mesmo ar repetidamente, até que ele se carrega de venenosos elementos 
expelidos pelos pulmões e os poros; e assim as impurezas são novamente 
levadas ao sangue. CBV ���.

�� �A� Vindo a luz do Evangelho, o que é exigido de cada um� �B� O que 
é dito dos que a luz não alcançou� �C� Se Deus não leva em conta o 
tempo de ignorância, pode-se continuar adorando ídolos, matando, 
roubando, adulterando, transgredindo o sábado, etc., depois que 
veio a verdade� Atos ��:��; Romanos �:��-��, ��-��; Efésios �:��.

Nos séculos de trevas que precederam o advento de Cristo, o 
divino Soberano passou por alto a idolatria dos gentios; mas agora, por 
intermédio de Seu Filho, enviara Ele aos homens a luz da verdade; e 
esperava de todos o arrependimento para a salvação, não somente do 
pobre e humilde, mas também do altivo filósofo e dos príncipes da Terra. � 
AA ���.

Muitos há que não obtiveram a luz, e não são julgados culpados. 
Choram, por causa de sua ignorância humana. 
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Não encontram nada que os satisfaça, e têm sede do 
conhecimento do único Deus verdadeiro. Fazem na mente uma idéia 
de Deus, e desejam encontrá-Lo. Ele confiou luz ao Seu povo, a fim de 
que a comuniquem a todos os que oram pedindo luz. Abriu as 
comportas, das correntes da salvação para refrigerar os que têm sede 
de um conhecimento da verdade, da virtude e santidade. �Carta ��, 
�����. MM, ����, Para Conhecê-Lo, ���.

Antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões dos bem-
aventurados, seu caso deverá ser investigado, e seu caráter e ações 
deverão passar em revista perante Deus. Todos serão julgados de 
acordo com as coisas escritas nos livros, e recompensados conforme 
tiverem sido as suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte. 
�...� Aqui o apóstolo terminantemente declara que um tempo específico, 
então no futuro, fora fixado para o juízo do mundo. GC ���.

�� Que doutrina é também exposta no discurso� Atos ��:��.

�� Que referência levou ao término do discurso� Atos ��:��-��.
Como Paulo se referisse à ressurreição dos mortos, �uns 

escarneciam, e outros diziam: Acerca disso te ouviremos outra vez�. 
Atos ��:�� e ��.

Entre os que ouviram as palavras de Paulo estavam alguns a cuja 
mente as verdades apresentadas levaram a convicção; mas eles não se 
quiseram humilhar para conhecer a Deus e aceitar o plano da salvação. 
Nenhuma eloqüência de palavras, nem força de argumentos podem 
converter o pecador. Somente o poder de Deus pode imprimir a verdade 
no coração. Aquele que persistentemente se desvia deste poder, não 
pode ser alcançado. Os gregos buscavam a sabedoria, mas a 
mensagem da cruz era para eles loucura, porquanto valorizavam sua 
própria sabedoria mais que a sabedoria que vem do alto.

Terminou assim o trabalho do apóstolo em Atenas, o centro da 
cultura pagã; pois os atenienses, apegando-se persistentemente a sua 
idolatria, viraram as costas à luz da verdadeira religião. Quando um 
povo está inteiramente satisfeito com suas próprias realizações, pouco 
mais se pode esperar dele. Conquanto presumindo-se de refinamento e 
instrução, os atenienses estavam se tornando constantemente mais 
corruptos, e mais satisfeitos com os vagos mistérios da idolatria. AA ���.
��� �A� A força dos argumentos converte o pecador� �B� Por que a 
mensagem teve pouco sucesso� �C� Os esforços de Paulo foram 
em vão� Atos ��:��; I Coríntios �:��-��.
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A inspiração nos deu este apanhado da vida dos atenienses, 
que, com todo o seu conhecimento, refinamento e arte, estavam não 
obstante chafurdados no vício, para que se pudesse ver como Deus, 
por intermédio de Seu servo, repreendeu a idolatria e os pecados de 
um povo orgulhoso e presumido. As palavras do apóstolo, e a descrição 
de sua atitude e circunstâncias, tais como as traçou a pena da inspiração, 
deviam aproveitar a todas as gerações futuras, dando testemunho de sua 
inamovível confiança, sua coragem na soledade e na adversidade, e a 
vitória por ele obtida para o cristianismo mesmo no coração 
do paganismo. AA ���-���.

Assim enfrentou Paulo o paganismo de seus dias. Seus esforços 
em Atenas não foram inteiramente em vão. Dionísio, um dos mais 
preeminentes cidadãos, e alguns outros, aceitaram a mensagem do 
evangelho e uniram-se completamente aos crentes.

Em sua sabedoria humana e orgulho intelectual se encontra a 
razão por que a mensagem do evangelho teve comparativamente 
pouco êxito entre os atenienses. Os sábios segundo o mundo, que vêm 
a Cristo como pobres e perdidos pecadores, tornar-se-ão sábios para a 
salvação; mas os que a Ele vêm como pessoas de importância, gabando-
se de sua própria sabedoria, deixarão de receber a luz e o conhecimento 
que só Ele pode dar.

As palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para 
a igreja. Estava ele numa posição em que facilmente poderia ter dito 
qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-
se a si mesmo em dificuldade. Tivesse sua oração sido um ataque direto a 
seus deuses e aos grandes homens da cidade, e ele teria corrido o perigo 
de sofrer a sorte de Sócrates. Mas, com o tato nascido do divino amor, 
cuidadosamente ele afastou-lhes a mente de suas divindades pagãs, 
revelando-lhes o verdadeiro Deus, para eles desconhecido. 

Hoje as verdades das Escrituras devem ser levadas perante os 
grandes homens do mundo, para que possam escolher entre a 
obediência à lei de Deus e a aliança com o príncipe do mal. Deus põe 
perante eles a verdade eterna - verdade que os fará sábios para a 
salvação - mas não os força a aceitá-la. Se lhe voltam as costas, Ele os 
deixa entregues a si mesmos para que se fartem com os frutos de suas 
próprias ações. AA ���.

��� Que lições extraímos deste precioso relato� 
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��� Quais oportunidades não podem ser desperdiçadas pelos 
servos de Deus� No trabalho por estas classes, o que muitos 
supõem erradamente� I Timóteo �:��-��.

Muitos dos mais eminentes homens do mundo, doutos e 
estadistas, nestes últimos dias volver-se-ão da luz porque o mundo por 
sua própria sabedoria desconhece a Deus. Entretanto, os servos de Deus 
deverão aproveitar cada oportunidade para comunicar a verdade a esses 
homens. Alguns reconhecerão sua ignorância em relação às coisas de 
Deus e assentar-se-ão como humildes discípulos aos pés de Jesus, o 
Mestre por excelência. 

Em cada esforço para alcançar as mais altas classes, o obreiro de 
Deus necessita de forte fé. As aparências podem parecer desoladoras, 
mas na hora mais escura há luz do alto. A força dos que amam a Deus e a 
Ele servem será renovada cada dia. A mente do infinito está posta a seu 
serviço, para que ao executarem Seu propósito não cometam erro. 
Mantenham esses obreiros firme até o fim, o princípio de sua 
confiança, lembrando-se de que a luz da verdade de Deus deve brilhar 
em meio às trevas que envolvem nosso mundo. Não deve haver 
nenhum desalento em relação com o trabalho de Deus. A fé do 
consagrado obreiro deve resistir a cada prova que o alcance. Deus pode 
e está disposto a outorgar a Seus servos toda a fortaleza de que 
precisem e a dar-lhes a sabedoria que suas variadas necessidades 
imponham. Ele fará mais que cumprir as mais altas expectativas dos 
que nEle põem sua confiança. AA ���-���.

Muitos supõem que, para se aproximar das classes mais altas, é 
preciso adotar uma maneira de vida e um método de trabalho que se 
harmonizem com seus fastidiosos gostos. Uma aparência de riqueza, 
custosos edifícios, caros vestidos, equipamentos e ambiente, 
conformidade com os costumes do mundo, o artificial polimento da 
sociedade da moda, cultura clássica, as graças da oratória, são 
considerados essenciais. Isso é um erro. O caminho dos métodos do 
mundo não é o caminho de Deus para alcançar as classes mais elevadas. 
O que na verdade os tocará é uma apresentação do evangelho de Cristo 
feita de modo coerente e isento de egoísmo. CBV ���.
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� �  O  q u e  n o s  é  i n f o r m a d o  s o b r e  a  c i d a d e  d e  Co r i n to � 
Quão estratégica era para o avanço do evangelho� Atos ��:�.

Priscila e Áquila – Casal Evangelista
Verso Áureo: Saudai a Priscila e a Áqüila, meus cooperadores em 
Cristo Jesus. Romanos 16:3.

Durante o primeiro século da era cristã, Corinto foi uma das 
principais cidades, não somente da Grécia, mas do mundo. Gregos, 
judeus e romanos, juntamente com viajantes de todas as terras, 
apinhavam-se nas suas ruas, intensamente entregues às atividades e 
aos prazeres. Grande centro comercial, situado com fácil acesso a todas 
as partes do império romano, era um importante lugar para o 
estabelecimento de monumentos para Deus e Sua verdade. AA ���.
� Ali ele �Paulo� entrou em um campo de trabalho diferente 
daquele que havia deixado. Em vez dos curiosos e críticos seguidores 
das escolas da filosofia, entrou em contato com a atarefada e mutável 
população de um grande centro de comércio. �...�� �
 Situada em uma estreita faixa de terra entre dois mares, 
dominava o comércio do Oriente e do Ocidente. �...� Corinto era agora 
mais próspera do que Atenas que, uma vez, já tivera a liderança. Ambas 
tinham experimentado severas vicissitudes; mas Corinto tinha se 
erguido de suas ruínas, e estava muito além de sua antiga 
prosperidade, ao passo que Atenas não tinha reconquistado sua 
passada magnificência. Atenas era o reconhecido centro da Arte e da 
Cultura; Corinto era a sede do governo e do comércio. � � � � � � � � �

�� No entanto, com que dificuldades o apóstolo teve que lidar�

Lição 14                                                          02/04/2022

 Esta grande cidade mercantil estava em comunicação direta 
com Roma, e Tessalônica, Éfeso, Alexandria e Antioquia eram todas de 
fácil acesso por água e por terra. Uma oportunidade era assim 
apresentada para a propagação do evangelho. Uma vez estabelecido o 
evangelho em Corinto, ele seria rapidamente comunicado a todas as 
partes do mundo. Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.
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� Entretanto, o apóstolo via de todos os lados sérios obstáculos 
ao progresso de sua obra. A cidade estava quase completamente 
entregue à idolatria. Vênus era a deusa favorita; e um grande número de 
mulheres dissolutas era empregado no culto da divindade reinante, com o 
propósito de atrair os afeiçoados ao vício popular. Os coríntios haviam se 
tornado notáveis, mesmo entre os pagãos, por sua grosseira imoralidade. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

�� Que casal Paulo conheceu� Atos ��:�.

�� Tal como Paulo, qual era o ofício do casal evangelista� 
Atos ��:�, ��-��.

Logo após sua chegada a Corinto, Paulo encontrou �um certo 
judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo 
da Itália, e Priscila, sua mulher�. Esses eram �do mesmo ofício� que ele. 
Banidos pelo decreto de Cláudio, que ordenara que todos os judeus 
deixassem Roma, Áquila e Priscila tinham vindo para Corinto, onde 
estabeleceram um negócio como fabricantes de tendas. Paulo fez uma 
pesquisa com respeito a eles, e ciente de que temiam a Deus e estavam 
procurando evitar as contaminadoras influências de que estavam 
cercados, �ficou com eles, e trabalhava... e todos os sábados disputava 
na sinagoga, e convencia a judeus e gregos�. Atos ��:�-�. AA ���.

Entre os judeus que haviam fixado residência em Corinto, 
achavam-se Áquila e Priscila, que se distinguiram posteriormente 
como zelosos obreiros de Cristo. Vindo a conhecer o caráter dessas 
pessoas, Paulo �ficou com eles�. AA ���.

Em Éfeso, como em Corinto, o apóstolo se rejubilou pela 
presença de Áquila e Priscila, os quais o haviam acompanhado em seu 
retorno à Ásia ao fim de sua segunda viagem missionária. AA ���. 

�� Que exemplo o apóstolo deu à igreja� Sendo assim, há um 
chamado de Deus mesmo aos que não são ordenados ao ministério� 
I Coríntios ��:��; II Timóteo �:��.

Sendo um dos maiores mestres humanos, Paulo alegremente 
executou os mais humildes bem como os mais altos deveres. Quando em 
seu serviço pelo Mestre as circunstâncias o requeriam, ele 
voluntariamente trabalhava em seu ofício. AA ���.
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Paulo deu um exemplo contra o sentimento que então ganhava 
influência na igreja, de que o evangelho só poderia ser pregado com 
êxito por aqueles que estivessem inteiramente libertos da necessidade de 
trabalho físico. Ele ilustrou de maneira prática o que podia ser feito por 
consagrados leigos em muitos lugares onde o povo não estava 
familiarizado com as verdades do evangelho. Sua atitude inspirou a 
muitos humildes trabalhadores o desejo de fazer o que lhes fosse 
possível para o avanço da causa de Deus, enquanto ao mesmo tempo se 
mantinham a si mesmos com o trabalho diário. �...� O Senhor emprega 
vários instrumentos para a realização de Seu propósito; e enquanto 
alguns com talentos especiais são escolhidos para devotar todas as 
suas energias à tarefa de ensinar e pregar o evangelho, muitos outros, 
sobre quem mãos humanas nunca foram postas em ordenação, são 
chamados a desempenhar importante parte na salvação de almas.

Há um vasto campo aberto diante do obreiro evangélico por 
conta própria. Muitos podem alcançar valiosas experiências no 
ministério, enquanto trabalham parte do tempo em alguma forma de 
atividade manual; e por este método, eficientes obreiros podem-se 
desenvolver para importantes serviços em campos necessitados. 
AA ���.

�� Quanto ao aprendizado de um ofício, qual era o belo costume 
em Israel�

Embora Paulo, como estudante diligente, se houvesse sentado 
aos pés de Gamaliel, ele também aprendeu um ofício. Era um instruído 
fabricante de tendas. O costume entre os judeus, tanto entre as classes 
abastadas como entre as mais pobres, era treinar seus filhos e filhas 
nalguma ocupação útil, de modo que, se ocorressem circunstâncias 
adversas, não dependessem dos outros, mas tivessem esmerada 
habilidade para suprir suas próprias necessidades. Poderiam ser 
instruídos em assuntos literários, mas precisavam ser também treinados 
nalgum oficio. Isto era considerado uma parte indispensável de sua 
educação. �Man. ��, �����. MM, ����, Este Dia com Deus, ���.
� Em Israel isto não era considerado estranho ou degradante; 
com efeito, considerava-se um crime permitir que as crianças crescessem 
na ignorância do trabalho útil. Em obediência à ordem de Deus, a toda 
criança se ensinava algum ofício, mesmo que devesse ser educada para as 
funções sagradas. 
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�� Que costume, potencialmente nocivo, deve ser combatido� 
II Tessalonicenses �:��-��.

Se um homem com boa saúde física tem propriedades e não 
precisa empregar-se para seu próprio sustento, deveria trabalhar para 
adquirir recursos a fim de que possa promover a Causa e a Obra de 
Deus. Não deve ser remisso no zelo, e, sim, fervoroso de espírito, 
servindo ao Senhor. �Rom. ��:��.� Deus abençoará a todos os que 
protegerem sua influência sobre os outros neste sentido. 
�Man. ��, �����. MM, ����, Este Dia com Deus, ���.

Em Corinto ... �Paulo� residira e labutara com Áquila e Priscila, 
instruindo-os mais cabalmente na verdade. O grande apóstolo não se 
envergonhava nem tinha receio do trabalho, e não encarou este assunto 
como sendo de algum modo humilhante para seu trabalho no ministério. 
�Man. ��, �����. MM, ����, Este Dia com Deus, ���.

O costume de sustentar homens e mulheres em ociosidade por 
meio de dádivas particulares ou dinheiro de igreja incita-os a hábitos 
pecaminosos, e esse procedimento deve ser conscienciosamente evitado. 
Todo homem, mulher e criança deve ser instruído a realizar trabalho 
prático e útil. Todos deveriam aprender algum ofício. Pode ser a 
fabricação de tendas ou a ocupação em outros ramos de atividade; 
mas todos devem ser ensinados a usar os membros de seu corpo com 
alguma finalidade, e Deus está pronto e disposto a aumentar a 
adaptabil idade de todos os que queiram adestrar-se em 
hábitos diligentes.

 Muitos dos ensinadores religiosos mantinham-se pelo trabalho 
manual. Mesmo até no tempo de Cristo, não se considerava 
degradante que Paulo e Áquila ganhassem a subsistência pelo seu 
ofício de fazer tendas. FEC ��. �PP ����.

� Enquanto Paulo trabalhava rápida e habilmente com as 
mãos, relatava a seus companheiros de trabalho as especificações 
que Cristo dera a Moisés com respeito à construção do tabernáculo. 
�RH, � de março de �����. � CB ����.

�� Como Paulo encarou a situação em Corinto� I Tessalonicenses �:�.
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Verso Áureo: Está Cristo dividido? foi Paulo crucificado por vós? ou fostes 
vós batizados em nome de Paulo? I Coríntios 1:13.

Ele �Apolo� tinha recebido a mais elevada cultura grega, 
e era um erudito e eloquente orador. Paulo � O Apóstolo da 
Fé e da Coragem, ���.

Lição 15                                                         09/04/2022

�� De quem Apolo era discípulo� O que as Escrituras dizem sobre ele� 
Atos ��:��-��.

Áquila e Priscila haviam-no �Paulo� acompanhado a Éfeso, e ele 
os deixou ali para que continuassem a obra que ele havia começado.������
Foi por este tempo que �um certo judeu chamado Apolo, natural de 
Alexandria, varão eloqüente e poderoso nas Escrituras� �Atos ��:��� 
chegou a Éfeso. Ele tinha ouvido a pregação de João Batista, e recebido o 
batismo do arrependimento, e era uma testemunha viva de que a obra 
do profeta não tinha sido em vão. O relatório que a Escritura apresenta 
de Apolo é que ele �era instruído no caminho do Senhor, e, fervoroso de 
espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, 
conhecendo somente o batismo de João�. Atos ��:��. AA ���-���.

Apolo era um cuidadoso estudante das profecias, e um 
competente expositor das Escrituras, proclamando publicamente sua fé 
em Cristo, até onde ele mesmo tinha recebido luz. � � � � � � � � � � �

�� Com quais cristãos Apolo teve seu primeiro contato� Apesar de já 
crer em Cristo, que orientações recebeu do casal� Atos ��:��.

Áquila e Priscila o ouviram, e perceberam que seus ensinos 
eram limitados. Não tinha um conhecimento completo da missão de 
Cristo, Sua ressurreição e ascensão, e da obra de Seu Espírito, o 
Consolador que Cristo enviara para permanecer com Seu povo durante 
Sua ausência. Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

Apolo – Erudito e Eloquente
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D e s t e  m o d o  u m  c o n s u m a d o  e r u d i t o  e  b r i l h a n t e 
orador aprendeu mais perfeitamente o caminho do Senhor através 
dos ensinamentos de um homem e uma mulher cristãos, cujo 
humilde emprego era o de fazer tendas. Paulo � O Apóstolo 
da Fé e Coragem, ���.

�� �A� Para onde foi Apolo com uma carta de recomendação da igreja 
de Éfeso� �B� Foi bem sucedido� �C� Porém, que lamentável situação 
se formou� Atos ��:��-��.

Apolo estava desejoso de ir para Acaia, e os irmãos de Éfeso 
�escreveram aos discípulos que o recebessem� como um ensinador em 
perfeita harmonia com a igreja de Cristo. Seguiu para Corinto, onde, 
em trabalho público e de casa em casa, �com grande veemência 
convencia... os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o 
Cristo�. Atos ��:�� e ��. Paulo havia plantado a semente da verdade; 
Apolo regou-a agora. O sucesso alcançado por Apolo na pregação do 
evangelho levou alguns crentes a exaltar seu trabalho sobre o de Paulo. 
Esta comparação de homem com homem suscitou na igreja o espírito de 
partidarismo que ameaçou deter grandemente o progresso 
do evangelho. AA ���.

Enquanto em Éfeso, Apolo começou a falar ousadamente na 
sinagoga. Entre seus ouvintes estavam Áquila e Priscila que, 
percebendo não ter ele ainda recebido toda a luz do evangelho, �o 
levaram consigo, e lhe declararam mais pontualmente o caminho de 
Deus�. Atos ��:��. Por meio de seus ensinos ele obteve mais clara 
compreensão das Escrituras, e tornou-se um dos mais hábeis advogados 
da fé cristã. AA ���.

�� O que é dito sobre o casal missionário que lhe instruiu�

Áquila e Priscila não foram chamados a dar todo o seu tempo ao 
ministério evangélico; todavia esses humildes obreiros foram usados 
por Deus para mostrar a Apolo mais perfeitamente o caminho 
da verdade. AA ���.
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�� O que Paulo fala sobre este assunto em sua carta aos de Corinto� 
Por que ele se informou com a família de Cloé, sendo que 
recebia inspiração� I Coríntios �:��-��.

Muitos se declararam estar sob a direção de Apolo, ao passo que 
outros preferiam os labores de Paulo. Satanás se introduziu na igreja de 
Corinto para tirar vantagem dessas diferenças imaginárias, tentando-os 
a contrastar seus ministros cristãos. Alguns reclamavam Apolo como 
seu líder, outros, Paulo, e outros, Pedro. Assim Paulo, em seus esforços 
para estabelecer o Cristianismo, deparava com conflitos e provações 
dentro e fora da igreja. Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.
� � � � � � � �  

Por essa ocasião vieram a Éfeso membros da família de Cloé, 
família cristã de alta reputação em Corinto. Paulo pediu informações e 
lhe disseram que a igreja estava dividida. As dissensões que haviam tido 
lugar no tempo da visita de Apolo haviam aumentado grandemente. 
Falsos mestres estavam levando os membros a desprezar as instruções 
de Paulo. AA ���.

O apóstolo sentiu-se em liberdade para mencionar como e por 
quem tinha sido informado das divisões na igreja. �...�
� Paulo era um apóstolo inspirado. As verdades que ensinou a 
outros, ele as havia recebido �por revelação�; todavia, o Senhor não lhe 
revelava diretamente em todos os tempos a condição exata de Seu povo. 
Nesta ocasião, os que estavam interessados na prosperidade da igreja 
de Corinto, e que tinham visto males nela penetrando, haviam 
apresentado o assunto perante o apóstolo; e pelas divinas revelações 
que havia anteriormente recebido, estava ele preparado para julgar 
quanto ao caráter desses desenvolvimentos. Não obstante o fato do 
Senhor não lhe haver dado uma nova revelação para este tempo especial, 
os que estavam realmente em busca de luz aceitaram sua mensagem 
como expressão do pensamento de Cristo. O Senhor lhe havia mostrado 
as dificuldades e perigos que surgiriam nas igrejas, e quando esses 
males surgiram, o apóstolo reconheceu-lhes o significado. Ele havia 
sido posto para a defesa da igreja. Devia cuidar das almas, como quem 
deve dar conta delas a Deus; não era, pois, coerente e justo, que 
tomasse conhecimento dos relatos referentes a anarquia e divisões 
entre eles� Sem dúvida alguma; e a reprovação que lhes enviou era tão 
seguramente escrita sob a inspiração do Espírito de Deus como o foram 
quaisquer outras de suas epístolas. AA ���.
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Mas quando a reprovação chegou, alguns não se sentiram 
atingidos. Assumiram a posição de que Deus não falara através de Paulo; 
que ele lhes havia transmitido meramente uma opinião humana, e que 
seu julgamento tinha tanto mérito quanto o de Paulo. � TI ��.

�� Apesar de Paulo, também ser erudito, por que houve este 
contraste entre os dois� I Coríntios �:�-�, ��-��.

� Foi sua parte �Paulo� semear a semente e outro devia regar. Era o 
dever daqueles que viessem depois dele continuar a obra do ponto em que 
ele havia deixado, proporcionando mais luz e conhecimento espirituais 
no tempo devido, conforme a igreja fosse capaz de compreender. ���������
Quando o apóstolo empenhou-se em seu trabalho em Corinto, viu que 
precisavam apresentar a verdade em sua forma mais simples. A mente 
ainda carnal dos novos conversos não podia discernir as sagradas 
revelações de Deus. Paulo lhes havia falado como a pessoas ignorantes 
das operações do poder de Deus sobre o coração. Sabia que muitos dos 
seus ouvintes eram orgulhosos de teorias humanas, e expositores 
de falsos sistemas de adoração, tateando com olhos cegos, 
esperando encontrar no livro da natureza algo que contradissesse 
os princípios da vida espiritual e imortal revelada nas Escrituras. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

��  A desp eito do pa r tida rismo formado,  como Paulo e 
Apolo estavam� Como agiu acertadamente Apolo� I Coríntios ��:��; 
Tito �:��.

Paulo havia propositadamente apresentado o evangelho aos 
coríntios em sua mais verdadeira simplicidade. Desapontado com o 
resultado de suas atividades em Atenas, onde havia levado seu saber e 
eloquência a sobrepujar seus ouvintes, decidira seguir um método 
inteiramente diferente em Corinto. Apresentou ali a verdade clara e 
simples, não adornada com a sabedoria mundana, e diligentemente 
insistiu em Cristo e Sua missão ao mundo. Os eloquentes discursos de 
Apolo e sua manifesta cultura foram contrastados por seus ouvintes com 
a propositadamente simples e desadornada pregação de Paulo. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.
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 Paulo e Apolo estavam em perfeita harmonia. O último ficou 
desapontado e magoado por causa da dissensão na igreja de Corinto; 
não tirou vantagem da preferência a ele mostrada, nem a encorajou, mas 
apressadamente deixou o campo da contenda. Quando mais tarde Paulo 
insistiu com ele para que tornasse a visitar Corinto, ele declinou, e não 
voltou a trabalhar ali por muito tempo, até que a igreja tivesse alcançado 
melhor estado espiritual. AA ���.

�� Em linhas gerais, quais �partidos� existiam na igreja� 
Quem eram os partidários �de Cristo�� I Coríntios �:�.
 
� Nos dias dos apóstolos, os componentes de um partido ou grupo 
afirmavam crer em Cristo, mas recusavam tratar Seus embaixadores com 
o devido respeito. Declaravam que não seguiam nenhum mestre 
humano, e que eram instruídos diretamente por Cristo, sem o auxílio de 
ministros do evangelho. Eram de espírito independente, e indispostos a se 
submeterem à orientação da igreja. Outro partido declarava Paulo como 
seu líder, e fazia comparações entre ele e Pedro, comparações essas que 
eram desfavoráveis a Pedro. Um outro grupo declarava que Apolo 
excedia em muito o discurso e o poder de oratória de Paulo. Ainda outra 
facção reclamava Pedro como seu líder, afirmando que ele fora mais 
íntimo de Cristo quando o Salvador esteve na Terra, ao passo que Paulo 
tinha sido um perseguidor dos crentes. Havia o perigo de que esse 
espírito de partidarismo arruinasse a igreja cristã. Paulo � O Apóstolo 
da Fé e da Coragem, ���.

�� De que maneira Deus envia Seus obreiros� I Coríntios ��:�-�.

� O Senhor envia auxílio à Sua igreja conforme suas necessidades 
e não conforme o que ela prefere, pois, mortais curtos de vista não 
podem discernir o que é para seu maior bem. É raro ter um ministro 
todas as qualificações necessárias para aperfeiçoar qualquer igreja em 
todas as exigências do Cristianismo; por isso Deus envia outros ministros 
para segui-lo, um após outro, possuindo cada qual habilitações em que os 
outros eram deficientes. Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.
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��� Os cooperadores de Deus, semeiam e regam, mas como 
ocorre o crescimento� I Coríntios �:�-��.

Por outro lado, quando a tempestade da perseguição 
realmente irromper sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do 
verdadeiro Pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os 
perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir 
o grande Pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma 
frente unida. Diante do perigo comum, cessará a luta pela supremacia; 
não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. Nenhum dos 
crentes genuínos dirá: �Eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas.� 
� Coríntios �:��. O testemunho de cada um e de todos será: �E me apego a 
Cristo; regozijo-me nEle como meu Salvador pessoal.�

Ninguém a não ser Aquele que criou o homem pode efetuar 
uma mudança no coração humano. Somente Deus pode dar o 
crescimento. Cada professor deve compreender que precisa ser movido 
por agentes divinos. Julgamentos e idéias humanas, mesmo do mais 
experimentado, são passíveis de imperfeições e de faltas, e o frágil 
instrumento, sujeito aos próprios traços hereditários de caráter, precisa 
submeter-se à santificação do Espírito Santo diariamente, ou o eu 
assumirá as rédeas e procurará dirigir. No manso e humilde espírito de 
discípulo, todos os métodos, planos e idéias humanos devem ser levados a 
Deus para sua correção e aprovação; de outro modo a incansável energia 
de Paulo ou a habilidosa lógica de Apolo serão impotentes para efetuar a 
conversão de homens. � TI ���.

Assim será a verdade introduzida na vida prática, de modo que 
seja respondida a oração de Cristo, pronunciada justamente antes de 
Sua humilhação e morte: �para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és 
em Mim, e Eu, em Ti; que também eles sejam um em nós, para que o 
mundo creia que Tu Me enviaste.� João ��:��. O amor de Cristo e o amor 
de nossos irmãos testificarão para o mundo que temos estado com 
Jesus e aprendido dEle. Então a mensagem do terceiro anjo se 
transformará num alto clamor e toda a Terra se iluminará com a glória 
do Senhor. � TI ���.

��� �A� Diante da prova final �decreto dominical�, permanecerá o 
partidarismo� �B� Na oração de Jesus �João ���, fala-se de 
ecumenismo geral de todas as igrejas no mundo, ou trata-se de 
união na própria igreja de Deus� �C� O que é dito dos que se 
desviaram do aprisco� �D� Por fim, o que é dito da mensagem do 
terceiro anjo�
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No tempo dos apóstolos, a parte oeste da Ásia Menor era 
conhecida como a província romana da Ásia. Éfeso, a capital, era um 
grande centro comercial. Seu porto estava coalhado de embarcações e 
suas ruas apinhadas de pessoas de todos os países. Como Corinto, Éfeso 
apresentava um campo promissor para o trabalho missionário. 
AA ���.

Os judeus, então amplamente dispersos por todas as terras 
civilizadas, estavam geralmente expectantes pelo advento do Messias.

Verso Áureo: E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado 
todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis 
que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 
Mateus 28:18-20.

�� Enquanto Apolo estava em Corinto, onde estava Paulo� 
O que é dito de Éfeso�

Lição 16                                                          16/04/2022

Enquanto Apolo pregava em Corinto, Paulo cumpria sua 
promessa de voltar a Éfeso. Havia feito uma breve visita a Jerusalém e 
gastara algum tempo em Antioquia, cenário de seus primeiros 
trabalhos. Daí viajou através da Ásia Menor, �sucessivamente pela 
província da Galácia e da Frígia� �Atos ��:���, visitando as igrejas que 
ele próprio estabelecera e fortalecendo a fé dos crentes.

�� Naquela época havia judeus habitando, apenas na Judéia� 
Como muitos foram alcançados por João Batista� 

Rebatismo em Éfeso
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�� �A� Que pessoas Paulo encontrou na cidade� �B� Tinham algum 
conhecimento sobre Cristo� �C� Sabiam sobre a missão do 
Espírito Santo� Atos ��:�-�.

�� Que mensagens o apóstolo apresentou diante deles� 
Segundo Paulo e o Espírito de Profecia, qual é a fórmula batismal 
deixado por Cristo� Atos ��:�.

Chegando a Éfeso, Paulo encontrou doze crentes que, como 
Apolo, tinham sido discípulos de João Batista, e como ele alcançado 
algum conhecimento da missão de Cristo. Eles não tinham a habilidade 
de Apolo, mas com a mesma sinceridade e fé estavam procurando 
espalhar o conhecimento que possuíam.

Esses irmãos nada sabiam da missão do Espírito Santo. Quando 
interrogados por Paulo se haviam recebido o Espírito Santo, 
responderam: �Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.� 
�Em que sois batizados então�� interrogou Paulo, e eles responderam: 
�No batismo de João.� Atos ��:� e �. AA ���.

 Quando João Batista estava pregando, muitos, em suas visitas a 
Jerusalém por ocasião das festas anuais, haviam ido às barrancas do 
Jordão para ouvi-lo. Ali ouviram eles ser Jesus proclamado como o 
Prometido, e tinham levado as novas a todas as partes do mundo. Dessa 
maneira a providência preparara o caminho para o trabalho 
dos apóstolos. AA ���.

Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que 
são o fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo 
na Terra, e de Sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor 
da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante da morte. 
Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: �É-Me dado 
todo o poder no Céu e na Terra. Portanto ide, e ensinai todas as nações, 
batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.� Mat. ��:�� e 
��. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por 
cujo poder grandes sinais e maravilhas seriam feitos, e contou-lhes quão 
gloriosamente havia esta promessa sido cumprida no dia de Pentecoste. 
AA ���.
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�Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as 
coisas que Eu vos tenho mandado; e eis que Eu estou convosco todos 
os dias, até à consumação dos séculos.� Mat. ��: �� e ��. Enquanto essas 
palavras Lhe estavam nos lábios, ascendeu, recebendo-O uma nuvem de 
anjos e O escoltando até à cidade de Deus. �Escrito em �� de maio de ����; 
Special Testimonies to the Battle Creek Church�. TM ��.

�� Os discípulos cumpriram a comissão do Salvador, batizando 
�em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo�� O que deve ser 
para nós �o nome de Cristo��

Havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a 
aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, e administrando as ordenanças da casa do Senhor. 
PE ���.

João batizava no arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em 
profissão de fé, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Spirit of Prophecy, vol. �, ���. 

Deviam os discípulos levar avante sua obra no nome de Cristo. 
Cada uma de suas palavras e atos devia atrair a atenção sobre Seu nome 
como possuindo esse poder vital pelo qual os pecadores podem ser 
salvos. Sua fé devia centralizar-se nAquele que é a fonte de misericórdia 
e poder. Em Seu nome deviam apresentar suas petições ao Pai, e 
receberiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de 
união, a autoridade para sua norma de prosseguimento e a fonte de seu 
sucesso. Nada devia ser reconhecido em Seu reino que não trouxesse Seu 
nome e inscrição. AA ��.

(Textos suplementares com a citação de Mateus 28:19: AA 29; BS 193; 

CSS 316; DTN 819; FEC 121; TM 417; 4 TI 401; 8 TI 204; 9 TI 20, 63; 

MM, 1980, Este Dia com Deus, 105, 327; MM, 1992, Exaltai-O, 295; 

MM, 1999, E Recebereis Poder, 200).
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�� Que decisão tomaram aqueles discípulos de João Batista� 
Que capacitação receberam do Espírito Santo� Atos ��:�-�.

Com profundo interesse e grata e pasma alegria, os irmãos 
atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé aprenderam a maravilhosa 
verdade do sacrifício expiatório de Cristo, e receberam-nO como seu 
Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus; �e, impondo-lhes 
Paulo as mãos� �Atos ��:��, receberam também o batismo do Espírito 
Santo que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. 
Dessa forma estavam habilitados a trabalhar como missionários em 
Éfeso e circunvizinhanças, e também a sair para proclamar o evangelho 
na Ásia Menor. AA ���.

�� Que exemplo extraímos destes homens� 

Foi por nutrir um espírito humilde e dócil que esses homens 
alcançaram a experiência que os capacitava a sair como obreiros para o 
campo da seara. Seu exemplo oferece aos cristãos uma lição de grande 
valor. Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa 
porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendizes. 
Sentem-se satisfeitos com o conhecimento superficial da Palavra de Deus. 
Não desejam mudar sua fé ou obras, e não fazem, por conseguinte, 
qualquer esforço para obter maior luz.

Se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca da 
sabedoria, seriam levados aos ricos campos da verdade, ainda 
inteiramente desconhecidos para eles. Aquele que se entregar 
inteiramente a Deus, será guiado pela mão divina. Poderá ser humilde e 
aparentemente não dotado de dons; contudo, se com coração amante 
e confiante obedecer a toda manifestação da vontade de Deus, suas 
faculdades serão purificadas, enobrecidas, revigoradas e aumentadas as 
suas capacidades. Ao serem por ele entesouradas as lições de divina 
sabedoria, um sagrado encargo ser-lhe-á confiado; será capacitado a 
fazer de sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. 
�A exposição das Tuas palavras dá luz; dá entendimento aos símplices.� 
Sal. ���:���. AA ���.
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�� Que tipo de rebatismo é ensinado através desta experiência�  
Provérbios �:��. 

Há ainda para nós outras lições na experiência daqueles 
conversos judeus. Quando eles receberam o batismo das mãos de 
João, não compreenderam completamente a missão de Jesus como 
Aquele que leva o pecado. Mantinham sérios erros. Mas com mais clara 
luz, alegremente aceitaram a Cristo como seu Redentor, e com este passo 
de progresso veio uma mudança em suas obrigações. Ao receberem uma 
fé mais pura, houve uma correspondente mudança em sua vida. Como 
sinal desta mudança, e em reconhecimento de sua fé em Cristo, foram 
rebatizados no nome de Jesus. AA ���.

��� �A� O relato foi registrado pelo Espírito Santo com que propósito� 
�B� Portanto, é correto o rebatismo em nossos dias, quando há 
acréscimo de luz� �C� Se é dito de um só batismo, por que Paulo 
aprovou o rebatismo� �D� Estaria ele falando de uma só forma de 
batismo, ou seja, por imersão� Efésios �:�. �Ver pergunta � na lição ��.  

�� Em que condição estão muitos hoje em dia� 

Muitos sinceros seguidores de Cristo têm tido uma experiência 
semelhante. Uma compreensão mais clara da vontade de Deus coloca o 
homem em uma nova relação para com Ele. Novos deveres são 
revelados. Muito do que antes parecia inocente, ou mesmo louvável, é 
agora visto como pecaminoso. 

Há muitos hoje em dia tão ignorantes da obra do Espírito Santo 
sobre o coração quanto o eram os crentes de Éfeso; não há entretanto 
verdade mais claramente ensinada na Palavra de Deus. Profetas e 
apóstolos têm-se demorado sobre este tema. Cristo mesmo chama nossa 
atenção para o crescimento do mundo vegetal, como uma ilustração 
da operação de Seu Espírito no suster a vida espiritual. A seiva da vinha, 
subindo da raiz, é difundida para os ramos, promovendo o crescimento 
e produzindo flores e frutos. Assim o poder vitalizante do Espírito 
Santo, que emana do Salvador, permeia a alma, renova os motivos e 
afeições e leva os próprios pensamentos à obediência da vontade 
de Deus, capacitando o que recebe a produzir os preciosos frutos de 
obras santas. AA ���.
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O apóstolo Paulo declara que embora ele tivesse, como 
supunha, prestado obediência à lei de Deus, quando o mandamento 
foi despertado em sua consciência pelo Espírito Santo, �reviveu o 
pecado, e eu morri.� � Rom. �:�. Viu-se a si mesmo como um pecador, e a 
consciência concordou com a sentença da lei.� � � � � � � � � �

Há muitos hoje em dia que têm inconscientemente violado um 
dos preceitos da lei de Deus. Quando há iluminação do entendimento, 
e os reclamos do quarto mandamento são avivados na consciência, 
eles se vêem pecadores à vista de Deus. �Pecado é a transgressão da lei�, 
e quem �tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.� 
- I João �:�; Tiago �:��.� � � � � � � �

O honesto pesquisador da verdade não alegará ignorância da 
lei como desculpa para a transgressão. A luz estava ao seu alcance. A 
Palavra de Deus é clara, e Cristo lhe ordenara examinar as Escrituras. Ele 
reverencia a lei de Deus como santa, justa e boa, e se arrepende de sua 
transgressão. Pela fé pleiteia o sangue expiatório de Cristo e se apega à 
promessa de perdão. Seu batismo anterior agora não o satisfaz. Viu-se a 
si mesmo como um pecador, condenado pela lei de Deus. 
Experimentou novamente a morte para o pecado e deseja outra vez ser 
sepultado com Cristo pelo batismo, a fim de que possa ressurgir para 
andar em novidade de vida. Tal procedimento está em harmonia com o 
exemplo de Paulo em batizar os judeus convertidos. Esse incidente foi 
registrado pelo Espírito Santo como uma lição instrutiva para a igreja. 
�Trechos em: Ev. ����. Paulo - O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

��� Pode ser batizada novamente uma pessoa que já seja membro, 
e passe por uma experiência de reconversão� Joel �:��-��.

O Senhor requer decidida reforma. E quando uma alma está 
verdadeiramente reconvertida, seja ela rebatizada. Renove ela seu 
concerto com Deus, e Deus renovará Seu concerto com ela. ... Importa 
haver reconversão entre os membros, para que, como testemunhas de 
Deus, testifiquem da autoridade e poder da verdade que santifica 
a alma. �Carta ��, �����. Ev. ���.
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O Jovem João Marcos

Lição 17                                                          23/04/2022

�� Qual é a primeira referência que temos a respeito do jovem 
João Marcos� Atos ��:��-��.

�Enviados pelo Espírito Santo�, Paulo e Barnabé, depois de sua 
ordenação pelos irmãos em Antioquia, �desceram a Selêucia e dali 
navegaram para Chipre.� Atos ��:�. Assim começaram os apóstolos sua 
primeira viagem missionária.� � �

Chipre era um dos lugares para onde os crentes tinham fugido 
de Jerusalém por causa da perseguição que se seguiu à morte de 
Estêvão. Foi de Chipre que alguns homens tinham viajado para 
Antioquia, �anunciando o Senhor Jesus�. Atos ��:��. O próprio Barnabé 
era �natural de Chipre� �Atos �:���; e agora, ele e Paulo, acompanhados 
por João Marcos, parente de Barnabé, visitavam essa ilha.� �

A mãe de Marcos era uma convertida à religião cristã, e seu lar em 
Jerusalém era um abrigo para os discípulos. Ali estavam sempre certos de 
serem bem-vindos para ocasiões de repouso. Foi durante uma dessas 
visitas dos apóstolos ao lar da mãe de Marcos que este propôs a Paulo e 
Barnabé acompanhá-los em sua viagem missionária. Ele sentia o favor de 
Deus em seu coração, e almejava devotar-se inteiramente à obra do 
ministério evangélico. AA ���.

�� Quem era a mãe de Marcos� Como se deu o envolvimento 
de Marcos na obra missionária� Atos ��:��.

Verso Áureo: E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um 
do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. 
Atos 15:39.
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Foi aqui que Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por 
um momento em seu propósito de consagrar-se de todo o coração à obra 
do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, desanimaram-no os perigos e 
privações do caminho. Trabalhara com êxito sob circunstâncias 
favoráveis, mas agora, em meio da oposição e dos perigos que tantas 
vezes cercam o missionário pioneiro, não suportou as dificuldades 
como bom soldado da cruz. Devia aprender ainda a enfrentar 
valorosamente os perigos, perseguições e adversidades. À medida que 
os apóstolos avançavam, encontrando dificuldades cada vez maiores, 
Marcos intimidou-se, e perdendo todo o ânimo, recusou-se a prosseguir, 
retornando a Jerusalém. AA ���.

Paulo e seus companheiros continuaram viagem para Perge, na 
Panfília. Seu caminho era penoso; encontraram dificuldades e privações, 
e estavam cercados de perigos por todos os lados. Nas vilas e cidades por 
onde passavam, e ao longo das estradas desertas, estavam rodeados de 
perigos visíveis e invisíveis. Mas Paulo e Barnabé tinham aprendido a 
confiar no poder libertador de Deus. O coração deles estava cheio de 
fervente amor pelas almas a perecer. Como fiéis pastores na busca da 
ovelha perdida, não abrigavam o pensamento de facilidades ou 
conveniências próprias. Esquecidos de si mesmos, não fraquejavam 
quando cansados, famintos ou com frio. Eles tinham em vista um único 
objetivo - a salvação dos que vagueavam distantes do redil.

�� Qual foi a causa de uma grande contenda entre Paulo e Barnabé� 
Atos ��:��-��.

Barnabé estava pronto a ir com Paulo, mas desejava que 
tomassem a Marcos, o qual se decidira de novo a devotar-se ao 
ministério. Paulo fez objeção a isto. Parecia-lhe �razoável que não 
tomassem consigo aquele que� durante sua primeira viagem 
missionária tinha-os deixado em tempo de necessidade. Ele não estava 
inclinado a desculpar a fraqueza de Marcos em desertar da obra pela 
segurança e conforto do lar. 

�� Diante das dificuldades, como se portou Marcos� Atos ��:�, ��.
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Esta deserção fez com que Paulo julgasse por algum tempo 

desfavoravelmente a Marcos; severamente mesmo. Por outro lado, 

Barnabé se inclinava a desculpá-lo devido a sua inexperiência. Estava 

ansioso por que Marcos não abandonasse o ministério, pois nele via 

qualidades que o habilitariam para ser útil obreiro de Cristo. Anos 

depois sua solicitude por Marcos foi ricamente recompensada; pois o 

jovem se entregou sem reservas ao Senhor e à tarefa de proclamar a 

mensagem do evangelho em campos difíceis. Sob a bênção de Deus e a 

sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. AA ���.

Insistia que alguém de tão pouca fibra não estava habilitado para 

uma obra que requeria paciência, altruísmo, bravura, devoção, fé e 

disposição para sacrificar, se necessário, a própria vida. Tão forte foi a 

contenda, que Paulo e Barnabé se separaram, seguindo este suas 

convicções e tomando consigo a Marcos. �Barnabé, levando consigo a 

Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, 

encomendado pelos irmãos, à graça de Deus.� Atos ��:��-��. AA ���.

�� Houve mudança de postura da parte de João Marcos�

Paulo se reconciliou mais tarde com Marcos, recebendo-o como 

colaborador. Recomendou-o também aos colossenses, como 

�cooperador no reino de Deus� e como tendo para ele �sido 

consolação�. Col. �:��. Não muito tempo antes de sua morte, Paulo 

tornou a falar de Marcos como lhe sendo �muito útil para o ministério�. 

II Tim. �:��. AA ���.

�� Mais tarde, houve reconciliação com Paulo� Colossenses �:��-��.
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Desde os primeiros anos de sua profissão de fé, a experiência 
cristã de Marcos tinha-se aprofundado. Ao estudar mais acuradamente 
a vida e a morte de Cristo, tinha ele obtido mais clara visão da missão do 
Salvador, Suas provas e conflitos. Lendo nas cicatrizes das mãos e pés de 
Cristo as marcas de Seu serviço pela humanidade, e até aonde leva a 
abnegação para salvar os perdidos e prestes a perecer, Marcos se 
dispusera a seguir o Mestre na senda do sacrifício. Agora, partilhando a 
sorte de Paulo, o prisioneiro, ele compreendeu melhor que nunca, que 
é infinito ganho ganhar a Cristo, e infinita perda ganhar o mundo e 
perder a alma por cuja redenção foi o sangue de Cristo derramado. Em 
face de severa adversidade e prova, Marcos continuou firme, um sábio 
e amado auxiliar do apóstolo.� � � � � � �

� �  C o m o  M a r c o s  a p r o f u n d o u  s u a  e x p e r i ê n c i a  c r i s t ã � 
Em contraste, qual foi o caso de Demas � outro cooperador de Paulo� 
Colossenses �:��; Filemom �:��; II Timóteo �:�-��.

Demas, firme por algum tempo, abandonou mais tarde a causa 
de Cristo. Referindo-se a isto, Paulo escreveu: �Demas me desamparou, 
amando o presente século.� II Tim. �:��. Por ganho mundano trocou 
Demas toda alta e nobre consideração. Com que pouco discernimento 
fizera ele a troca� Possuindo apenas riquezas e honras mundanas, Demas 
era de fato pobre, por muito que ele pudesse orgulhosamente chamar 
seu; enquanto Marcos, escolhendo sofrer por amor de Cristo, possuía 
riquezas eternas, sendo considerado no Céu como herdeiro de Deus e 
co-herdeiro de Seu Filho. AA ���.

ATENÇÃO: Há duas possíveis referências a João Marcos, sendo 
chamado simplesmente de �Marcos�. Em Filemom �:�� ��Marcos, 
Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores��, e em I Pedro �:�� 
��A vossa co-eleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos��. 
Comentaristas vêem também uma possível referência que 
Marcos faz a si mesmo de forma velada em seu Evangelho �Marcos 
��:��-���. Relato este que não é repetido nos demais Evangelhos.  



104

Lição 18                                                          30/04/2022

Filipe – O Evangelista
Verso Áureo: Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, 
e outro o que ceifa. João 4:37.

A designação dos sete para tomarem a direção de ramos especiais 
da obra mostrou-se uma grande bênção para a igreja. Estes oficiais 
tomaram em cuidadosa consideração as necessidades individuais, 
bem como os interesses financeiros gerais da igreja; e, pela sua gestão 
acautelada e seu piedoso exemplo, foram, para seus colegas, um 
auxílio importante em conjugar os vários interesses da igreja em um 
todo unido.� � � � � � � � � � � � �

�� O que ocorreu após a morte de Estevão� Que participação Saulo 
teve� Atos �:�-�.

Que este passo estava no desígnio de Deus é-nos revelado nos 
imediatos resultados para o bem, que se viram. �Crescia a Palavra de 
Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e 
grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.� Atos �:�. Esta colheita de 
almas era tanto o resultado de maior liberdade assegurada aos apóstolos 
como o zelo e poder mostrados pelos sete diáconos. O fato de terem sido 
esses irmãos ordenados para a obra especial de olhar pelas necessidades 
dos pobres, não os excluía do dever de ensinar a fé. Ao contrário, foram 
amplamente qualificados para instruir a outros na verdade; e se 
empenharam na obra com grande fervor e sucesso. AA ��.

�� �A� Quem foi o Filipe relatado em Atos� �B� Por que foram 
designados os sete diáconos� �C� Por que houve mais conversões� 
Atos �:�-�.

� Estes homens deveriam, unidos, defender o direito e mantê-lo 
com firmeza e decisão; assim teriam sobre o rebanho todo, uma 
influência para a união. AA ��.
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 Depois da morte de Estêvão, levantou-se em Jerusalém uma 
perseguição tão implacável contra os crentes que �todos foram dispersos 
pelas terras da Judéia e Samaria�. Atos �:�. Saulo �assolava a igreja, 
entrando pelas casas: e, arrastando homens e mulheres, os encerrava 
na prisão�. Atos �:�. De seu zelo nesta cruel obra disse ele 
posteriormente: �Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus 
Nazareno devia eu praticar muitos atos; o que também fiz em 
Jerusalém. E, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, 
encerrei muitos dos santos nas prisões; ... e, castigando-os muitas 
vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido 
demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui.� 
Atos ��:�-��. Que Estêvão não foi o único que sofreu a morte pode ser 
evidenciado das próprias palavras de Saulo: �E quando os matavam eu 
dava o meu voto contra eles.� Atos ��:�. AA ���.

Houve �uma grande perseguição�. Atos �:�. Muitos homens e 
mulheres foram lançados na prisão, e alguns dos portadores da 
mensagem do Senhor, como Estêvão e Tiago, foram mortos. PJ ���.

�� Que período profético finalizou com o martírio de Estevão� 
Daniel �:��.

As setenta semanas, ou ��� anos, especialmente conferidas aos 
judeus, terminaram, como vimos, no ano ��. Naquele tempo, pelo ato 
do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do evangelho, pelo martírio 
de Estêvão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da 
salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os 
discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, �iam por 
toda parte, anunciando a Palavra�. Filipe desceu à cidade de Samaria e 
pregou a Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o evangelho ao 
centurião de Cesaréia, Cornélio, que era temente a Deus; e o ardoroso 
Paulo, ganho à fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas �aos 
gentios de longe�. Atos �:� e �; ��:��.  GC ���.

�� Naquele tempo crítico, quem veio em socorro da igreja� 
João ��:��-��.
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Nesse tempo de perigo, Nicodemos veio destemerosamente 
confessar sua fé no Salvador. Nicodemos era membro do Sinédrio, e 
com outros tinha sido movido pelos ensinos de Jesus. Ao testemunhar 
as maravilhosas obras de Cristo, a convicção de que Este era o enviado 
de Deus tomou posse de sua mente. Demasiado orgulhoso para se 
mostrar abertamente simpático ao Mestre galileu, havia procurado 
uma entrevista secreta. Nesta entrevista, Jesus desdobrara perante ele 
o plano da salvação e de Sua missão ao mundo; entretanto Nicodemos 
hesitava ainda. Tinha a verdade no coração, e por três anos houve pouco 
fruto aparente. Mas, conquanto não tivesse publicamente reconhecido a 
Cristo, repetidamente havia ele no concílio do Sinédrio impedido os 
desígnios dos sacerdotes para destruí-Lo. Quando afinal Cristo foi 
levantado na cruz, Nicodemos se lembrou das palavras que Ele dissera na 
noite da entrevista no Monte das Oliveiras: �Como Moisés levantou a 
serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado� 
�João �:���; e ele viu em Jesus o Redentor do mundo.

Com José de Arimatéia, Nicodemos tinha feito face às despesas 
do sepultamento de Jesus. Os discípulos estavam temerosos de se 
mostrarem abertamente como seguidores de Cristo, mas Nicodemos e 
José corajosamente vieram em seu auxílio. O concurso desses ricos e 
honrados homens era grandemente necessário naquela hora de trevas. 
Eles puderam fazer por seu Mestre morto o que teria sido impossível para 
os pobres discípulos; e sua riqueza e influência os protegeram, em grande 
medida, da maldade dos sacerdotes e príncipes.

�� No que resultou esta perseguição em Jerusalém� Antes disso, em 
que perigo estavam� Atos �:�.

Agora, quando os judeus procuravam destruir a igreja nascente, 
Nicodemos veio em sua defesa. Não mais cauteloso nem duvidando, 
encorajou a fé dos discípulos, e usou sua riqueza em ajudar a manter a 
igreja em Jerusalém, e no avanço da obra do evangelho. Os que noutros 
tempos o reverenciaram, agora o perseguiam e dele escarneciam; e ele 
tornou-se pobre em bens deste mundo, mas não esmoreceu na defesa de 
sua fé. AA ���-���.



 A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em 
grande impulso para a obra do evangelho. O êxito havia acompanhado o 
ministério da Palavra neste lugar, e havia o perigo de que os discípulos ali 
se demorassem por muito tempo, despreocupados da comissão que 
haviam recebido do Salvador de irem por todo o mundo. Esquecidos de 
que a fortaleza para resistir ao mal é melhor obtida pelo trabalho 
intenso, começaram a pensar que não havia para eles trabalho tão 
importante como o de proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do 
inimigo. Em lugar de instruir os novos conversos para levarem o 
evangelho aos que ainda não o haviam ouvido, estavam em perigo de 
tomar um caminho que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que já 
tinha sido alcançado. A fim de espalhar Seus representantes por outras 
partes do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por outros, 
Deus permitiu que lhes sobreviesse a perseguição. Expulsos de 
Jerusalém, os crentes �iam por toda a parte anunciando a Palavra�. 
AA ���.

�� De que classe eram os que receberam a missão de Cristo� 
Foram bem sucedidos em seus esforços� I Coríntios �:��-��.

Quando foram espalhados pela perseguição, saíram cheios de 
zelo missionário. Compenetraram-se da responsabilidade de sua 
missão. Sabiam ter nas mãos o pão da vida para um mundo faminto; e 
eram constrangidos pelo amor de Cristo a distribuir este pão a todos os 
que estivessem em necessidade. O Senhor operava por meio deles. Aonde 
quer que iam, os doentes eram curados e aos pobres se pregava 
o evangelho. AA ���-���.

Entre aqueles a quem o Salvador dera a missão: �Portanto ide, 
ensinai todas as nações�, �Mat. ��:���, havia muitos que eram das 
camadas mais humildes, homens e mulheres que tinham aprendido a 
amar seu Senhor, e que decidiram seguir Seu exemplo de abnegado 
serviço. A estes humildes; bem como aos discípulos que tinham estado 
com o Salvador durante Seu ministério terrestre, fora confiado o 
precioso encargo. Deveriam levar ao mundo as alegres novas da 
salvação por meio de Cristo. ��
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�� Quem estava entre os dispersos, e para onde foi� Como se deu o 
trabalho� Atos �:�-�.

O trabalho de Filipe em Samaria foi assinalado por grande 
sucesso, e assim, encorajado, mandou pedir auxílio em Jerusalém. Os 
apóstolos então perceberam mais amplamente o sentido das palavras de 
Cristo: �Ser-Me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samaria, e até aos confins da Terra.� Atos �:�. AA ���-���.

�� Quem havia, anos antes, semeado a mensagem em Samaria� 
João �:��-��.

E quando Seus discípulos foram expulsos de Jerusalém, alguns 
encontraram seguro asilo em Samaria. Os samaritanos receberam bem 
os mensageiros do evangelho, e os judeus convertidos colheram preciosos 
frutos entre aqueles que uma vez foram seus mais fortes inimigos.

Filipe, um dos sete diáconos, estava entre os que foram 
expulsos de Jerusalém. E �descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes 
pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao 
que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que 
os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, ... e muitos 
paralít icos e coxos eram curados. E havia grande alegria 
naquela cidade�. AA ���.

�� Sendo assim, onde Jesus tinha preparado um asilo seguro aos 
Seus discípulos�

A mensagem de Cristo à mulher samaritana com quem Ele falara 
junto ao poço de Jacó, tinha produzido fruto. Após ouvir Suas palavras, a 
mulher tinha ido aos habitantes da cidade, dizendo: �Vinde, vede um 
homem que me disse tudo quanto tenho feito: porventura não é este o 
Cristo�� Eles foram com ela, ouviram Jesus e creram nEle. Ansiosos por 
ouvir mais, suplicaram-Lhe que permanecesse com eles. Por dois dias 
Ele Se demorou com eles, �e muitos mais creram nEle, por causa da 
Sua palavra�. João �:�� e ��. AA ���.
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�� Que ordem divina Filipe recebeu� Hesitou em obedecer� 
Atos �:��.

�E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de 
Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os 
seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e 
assentado no seu carro, lia o profeta Isaías.� Atos �:�� e ��. Este etíope 
era homem de boa posição e grande influência. Deus viu que, quando se 
convertesse, proporcionaria a outros a luz que recebera, e exerceria forte 
influência em prol do evangelho. Anjos de Deus estavam auxiliando este 
inquiridor da luz, e ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo 
ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem o 
poderia guiar à luz. AA ���.

Verso Áureo: E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele 
estávamos, chegamos a Cesaréia; e, entrando em casa de Filipe, o 
evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. E tinha este quatro filhas 
virgens, que profetizavam. Atos 21:8-9.

�� Qual era a passagem de Isaías que o etíope lia, e o que Filipe 
lhe explicou� Atos �:��-��.

Filipe e o Etíope

Lição 19                                                          07/05/2022

Quando Filipe ainda se encontrava em Samaria, foi-lhe 
determinado por um mensageiro celestial que fosse �para a banda do 
sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza.� �E levantou-se, e 
foi.� Atos �:�� e ��. Ele não pôs em dúvida o chamado, nem hesitou em 
obedecer, pois havia aprendido a lição da conformidade com a vontade 
de Deus. AA ���.

�� Quem ele encontrou� 
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�De quem diz isto o profeta�� perguntou o eunuco; �de si 
mesmo ou de algum outro�� Então Filipe lhe patenteou a grande 
verdade da redenção. Começando com a mesma passagem, �lhe 
anunciou a Jesus�. Atos �:�� e ��. AA ���-���.

O coração do homem fremia de interesse ao serem-lhe explicadas 
as Escrituras; e, ao terminar o discípulo, estava pronto para aceitar a luz 
proporcionada. Ele não fez de sua elevada posição mundana uma 
desculpa para recusar o evangelho. �Indo eles caminhando, chegaram 
ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que 
eu seja batizado� E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, 
respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E 
mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o 
eunuco, e o batizou�. 

 Filipe foi dirigido a ir ter com o etíope e explicar-lhe a profecia 
que estava lendo. �Chega-te�, disse o Espírito, �e ajunta-te a esse carro.� 
Atos �:��. Aproximando-se, Filipe perguntou ao eunuco: �Entendes tu 
o que lês� E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não 
ensinar� E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse.� Atos 
�:��. A passagem que ele estava lendo era a profecia de Isaías relativa a 
Cristo: �Foi levado como a ovelha para o matadouro, e, como está mudo 
o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a Sua boca. Na Sua 
humilhação foi tirado o Seu julgamento; e quem contará a Sua 
geração� porque a Sua vida é tirada da Terra.� Atos �:�� e ��.

�E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a 
Filipe, e não o viu mais o eunuco; e, jubiloso, continuou o seu caminho. E 
Filipe se achou em Azoto, e, indo passando, anunciava o evangelho em 
todas as cidades, até que chegou a Cesaréia.� Atos �:��-��. AA ���.

�� �A� Que classe este etíope representa� �B� Era o etíope convertido à 
fé judaica� �C� Por que ele fôra à Jerusalém� Atos �:��.

�� �A� Finda a exposição, de que maneira estava o etíope� �B� Como 
se dá as cenas seguintes� �C� Terminada a missão, o que aconteceu 
com Filipe� 
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São necessários homens e mulheres que possuem conhecimento 
de Deus para explicar a Palavra a essas pessoas. � TI ��.

 Este etíope representa uma grande classe que necessita ser 
ensinada por missionários como Filipe - homens que ouçam a voz de 
Deus, e vão aonde Ele manda. Muitos há que estão lendo as Escrituras 
sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo 
homens e mulheres olham atentamente para o Céu. De almas 
anelantes de luz, de graça, do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e 
indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem 
recolhidos. AA ���.

�� De que maneira Satanás e seus anjos agem a fim de desviar as 
pessoas do conhecimento da salvação� Portanto, como o servo de 
Deus teve que agir�

� Enquanto anjos do Céu realizam sua obra, instrumentos do mal 
estão trabalhando a fim de atrair a mente para alguma outra coisa. 
Satanás interpõe obstáculos, para que a mente inquiridora, que 
entenderia a Palavra de Deus, fique confusa. Assim trabalhou ele com 
Cristo no deserto da tentação. A experiência de Cristo está registrada 
para que possamos compreender os métodos e planos de Satanás. 
Tivesse Filipe deixado o caso do eunuco pendendo na balança, ele poderia 
nunca ter aceitado o Salvador. Anjos maus esperavam a oportunidade 
em que pudessem incutir suas falsidades e impedir a mente recém-
despertada de buscar a verdade. Os instrumentos do Senhor devem 
consagrar-se inteiramente a Seu serviço, a fim de que possam ser 
rápidos em compreender sua obra. Como sábios mordomos, 
devem tirar vantagem de toda circunstância para ensinar a graça de 
Deus e levar pessoas a Cristo. �Man. ��, �����. MM, ����, 
Cristo Triunfante, ���.

�� �A� Para que obra os anjos celestiais estão hoje à disposição� 
�B� O que é dito destes anjos que ministram em favor dos humanos� 
�C� Como muitos dizem hoje em dia�

Note quanto esforço foi posto em prática em favor de um só 
homem, um etíope. � TI ��.
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Um anjo guiou Filipe àquele que procurava a luz, e que estava 
pronto para receber o evangelho; e hoje anjos guiarão os passos dos 
obreiros que permitam ao Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e 
enobrecer-lhes o coração. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio 
feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É Seu 
plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. AA ���.

Deus em Sua palavra inspirada registrou muitas narrativas para 
nos ensinar que a família humana é objeto do especial cuidado dos anjos 
celestiais. O homem não é deixado a tornar-se objeto das tentações de 
Satanás. Todo o Céu está ativamente empenhado na obra de 
comunicar luz aos habitantes do mundo, para que não fiquem sem 
orientação espiritual. Olhos que nunca tosquenejam nem dormem 
guardam os arraiais de Israel. Miríades de miríades, e milhares de 
milhares de anjos ministram às necessidades dos filhos dos homens. �...�

Quando Deus designou a Filipe a sua obra, o discípulo não disse, 
como muitos dizem hoje: Deus não quer dizer isso. Não hei de ser 
demasiadamente confiante, para não cometer erro. Filipe naquele dia 
aprendeu uma lição de conformidade com a vontade de Deus, a qual 
para ele valia tudo. �Youth�s Instructor, �� de fevereiro de �����. 
MM, ����, Nos Lugares Celestiais, ���.

�� Os membros leigos têm uma obra a desempenhar� 

Crentes de todos os séculos têm tomado parte na incumbência 
dada aos primeiros discípulos. Todos os que receberam o evangelho, 
receberam a sagrada verdade para repartir ao mundo. Os fiéis de Deus 
têm sido sempre destemidos missionários, consagrando seus recursos 
para a honra de Seu nome, e sabiamente usando seus talentos em 
Seu serviço. � � � � � � �

Anjos celestiais vigiam sobre os que buscam esclarecimento, e 
cooperam com os que tentam ganhar pessoas para Cristo. Isso se 
demonstra no caso de Filipe e o etíope.

A obra altruísta de cristãos do passado deveria ser uma lição 
objetiva e uma inspiração para nós. Os membros da igreja de Deus 
devem ser zelosos de boas obras, separando-se de ambições 
mundanas e seguindo nos passos dAquele que andou fazendo o bem. 



Com o coração repleto de simpatia e compaixão, devem eles 
ministrar aos que necessitam de auxílio, levando aos pecadores o 
conhecimento do amor do Salvador. Tal obra requer laboriosos 
esforços, mas produz rica recompensa. Os que nela se empenham com 
sinceridade de propósito verão almas salvas para o Salvador; pois a 
influência que acompanha a atividade prática da divina missão 
é irresistível.

Não somente  sobre  o  minist ro  ordenado repousa a 
responsabilidade de sair a cumprir esta missão. Todo o que haja recebido 
a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. 
�O Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem.� O dever de 
fazer este convite inclui a igreja toda. Todo o que tenha ouvido o 
convite, deve fazer ecoar a mensagem pelas colinas e vales, dizendo: 
�Vem.� Apoc. ��:��.

É erro fatal supor que a obra de salvação de almas depende só do 
ministério. O humilde e consagrado crente sobre quem o Senhor da 
vinha colocou o encargo das almas, deve receber encorajamento 
daqueles a quem o Senhor deu maiores responsabilidades. Os que 
ocupam lugar de líderes na igreja de Deus devem sentir que a missão 
do Salvador é dada a todos os que crerem no Seu nome. Deus deseja 
enviar para a Sua vinha a muitos que não foram consagrados ao 
ministério pela imposição das mãos. AA ���-���.

E acrescenta: �Ide vós também para a vinha.� Mat. ��:� e �. Por 
que razão muitos mais não respondem ao chamado� Será porque se 
imaginam dispensados pelo fato de não ocuparem os púlpitos� Estes 
devem compreender que há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito, por 
milhares de consagrados membros leigos.

Centenas, quiçá milhares, que já ouviram a mensagem de 
salvação estão ainda ociosos na praça, quando podiam estar 
empenhados em algum setor de trabalho ativo. A esses Cristo está 
dizendo: �Por que estais ociosos todo o dia��

�� De que maneira muitos estão� O que ocorrerá quando os 
membros da igreja tomarem seu devido posto�

Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se 
apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para Ele 
segundo sua habilidade. 
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Prosseguindo sua jornada rumo ao sul, os viajantes chegaram a 
Cesaréia; �e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 
sete� �Atos ��:��, ficaram com ele. Aqui Paulo passou uns poucos dias, 
pacíficos e felizes � os últimos da perfeita liberdade de que ele devia 
usufruir por muito tempo. AA ���.

��� Como foi o encontro de Filipe com Paulo� O que eram suas filhas� 
Atos ��:�-�.

Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é 
indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em 
cumprimento da comissão evangélica, todo o mundo será logo advertido, 
e o Senhor Jesus retornará à Terra com poder e grande glória. �E este 
evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a 
todas as gentes, e então virá o fim.� Mat. ��:��. AA ���-���.

Filipe, o evangelista, estava ligado a Paulo pelos laços da mais 
profunda simpatia. Sendo homem de claro discernimento e excelente 
integridade, tinha sido o primeiro a desprender-se do cativeiro do 
preconceito judaico, e assim havia ajudado a preparar o caminho para o 
trabalho do apóstolo. Foi Filipe quem pregou o evangelho aos 
samaritanos; foi ele quem tivera a coragem de batizar o eunuco etíope. 
Por algum tempo a história desses dois obreiros estivera intimamente 
entrelaçada. Havia sido a violenta perseguição do fariseu Saulo que 
espalhara a igreja de Jerusalém, e destruíra a eficiência da organização 
dos sete diáconos. A fuga de Jerusalém tinha levado Filipe a mudar sua 
maneira de trabalhar, e resultou em seu envolvimento à mesma 
vocação pela qual Paulo deu a vida. Preciosas horas foram estas que 
Paulo e Filipe passaram em companhia um do outro; emocionantes 
foram as memórias que eles relembraram dos dias quando a luz 
que brilhara sobre o rosto de Estevão, voltado para o Céu ao 
sofrer o martírio, brilhou também sobre Saulo, o perseguidor,
levando-o, como desajudado suplicante, aos pés de Jesus. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

��� Que interessante ligação havia entre os dois�

Antes de entrar ele nas cenas tempestuosas que o 
aguardavam em Jerusalém, o Senhor refrigerou graciosamente o 
espírito de Seu servo com este período de descanso e feliz comunhão. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

114



�� Como Paulo e Barnabé agiam quando se convertiam pessoas 
que se demonstravam promissoras para o envolvimento na seara 
do Senhor� 

Entre os que se haviam convertido em Listra, e que eram 
testemunhas oculares dos sofrimentos de Paulo, se achava alguém que 
se havia de tornar mais tarde preeminente obreiro de Cristo, e devia 
partilhar com o apóstolo as provas e alegrias do serviço pioneiro em 
campos difíceis. Era um jovem chamado Timóteo. Quando Paulo foi 
arrastado para fora da cidade, esse jovem discípulo estava entre os que se 
puseram ao lado de seu corpo aparentemente sem vida, e que o viram 
erguer-se ferido e coberto de sangue, mas com louvores nos lábios por lhe 
haver sido permitido sofrer por amor de Cristo. AA ���.

�� Em que momento crítico Paulo foi auxiliado por Timóteo 
e outros irmãos� Atos ��:��-��.

Quando homens promissores e hábeis se convertiam, como no 
caso de Timóteo, Paulo e Barnabé procuravam zelosamente mostrar-
lhes a necessidade de trabalhar na vinha. E, quando os apóstolos 
partiam para outro lugar, a fé daqueles homens não vacilava, 
antes aumentava. 

Lição 20                                                          14/05/2022

Verso Áureo: Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual 
habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de 
que também habita em ti. II Timóteo 1:5.

Timóteo – Jovem Ministro
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�� Que características eram vistas no jovem� Contudo, que 
precaução tomou Paulo� I Timóteo �:�-�.

Aqui Paulo tornou a encontrar  Timóteo,  que havia 
testemunhado seus sofrimentos ao final de sua primeira visita a Listra, e 
em cuja mente a impressão então feita tinha-se aprofundado com o 
passar do tempo, até que se convenceu de que era seu dever entregar-se 
inteiramente à obra do ministério. Seu coração estava unido ao coração 
de Paulo, e ele ansiava por compartilhar das atividades do apóstolo, 
ajudando na medida das oportunidades. AA ���.

Haviam sido fielmente instruídos no caminho do Senhor, e se lhes 
ensinara como trabalhar abnegadamente,  fervorosamente, 
perseverantemente pela salvação de seus semelhantes. Esta cuidadosa 
instrução aos novos conversos era um importante fator no êxito 
notável que acompanhava Paulo e Barnabé, pregando eles o 
evangelho nas terras gentílicas. AA ���.

� �  C o m o  s e  d e u  o  r e e n c o n t r o  c o m  o s  f i é i s  e m  L i s t r a � 
Naquela situação, que decisão o jovem Timóteo já havia tomado� 
Atos ��:��-��; ��:�-�.

Viajando através da Síria e Cilícia, onde fortaleciam as igrejas, 
Paulo e Silas alcançaram por fim Derbe e Listra, na província de 
Licaônia. Foi em Listra que Paulo fora apedrejado, no entanto vamos 
encontrá-lo de novo no cenário onde passara o perigo anterior. Ele 
estava ansioso por ver como os que haviam aceito o evangelho por 
meio de seus esforços estavam enfrentando o teste das provações. Não 
ficou desapontado; verificou que os crentes listrianos tinham 
permanecido firmes em face de violenta oposição.

Silas, companheiro de trabalho de Paulo, era um obreiro 
experimentado, dotado com o dom de profecia; mas a obra a ser 
feita era tão grande que foi necessário preparar mais obreiros para o 
serviço ativo. 
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�� �A� Por que Paulo aconselhou Timóteo a se circuncidar� 
�B� Apesar desta concessão, qual sempre era o ensinamento do 
apóstolo� �C� No caso de Tito �gentio grego�, por que Paulo não 
cedeu à pressão de circuncidá-lo� Gálatas �:�-�. 

Em Timóteo, Paulo viu alguém que apreciava a santidade da obra 
de um pastor; que não se atemorizava ante a perspectiva de sofrimento e 
perseguição; que estava pronto a ser ensinado. Todavia o apóstolo não se 
arriscou a tomar a responsabilidade de exercitar Timóteo, jovem não 
provado, para o ministério evangélico, sem primeiro certificar-se 
plenamente quanto a seu caráter e vida passada. AA ���.

�� Quem eram seus pais e como havia sido sua educação religiosa� 
Assim, que decisão tomou o apóstolo� II Timóteo �:�.

O pai de Timóteo era grego, e sua mãe judia. Desde criança ele 
conhecia as Escrituras. A piedade que ele presenciara em sua vida 
doméstica era sã e sensata. A confiança de sua mãe e de sua avó nos 
sagrados oráculos, lembravam-lhe continuamente as bênçãos que há em 
fazer a vontade de Deus. A Palavra de Deus era a regra pela qual essas 
duas piedosas mulheres haviam guiado Timóteo. O poder espiritual das 
lições que delas recebera conservou-o puro na linguagem, e 
incontaminado pelas más influências de que se achava rodeado. Assim 
a instrução recebida através do lar havia cooperado com Deus em 
prepará-lo para assumir responsabilidades. 

Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal, e escolheu-o como 
companheiro de trabalho e de viagem. Os que haviam ensinado 
Timóteo na infância foram recompensados com vê-lo, ao filho de seu 
cuidado, ligado em íntima associação com o grande apóstolo. Timóteo 
era um simples jovem quando foi escolhido por Deus para ser um 
ensinador; mas seus princípios tinham sido tão estabelecidos por sua 
educação dos primeiros anos, que ele estava apto a ocupar seu lugar 
como auxiliar de Paulo. E embora jovem, levou suas responsabilidades 
com humildade cristã. AA ���.
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�� Como Paulo e Silas interagiam com Timóteo enquanto viajavam� 

O que destacava no jovem: talentos brilhantes ou uma 

piedade prática� Romanos ��:��; I Coríntios �:��.

Paulo amava a Timóteo, seu �verdadeiro filho na fé�. I Tim. �:�. O 

grande apóstolo muitas vezes puxava pelo discípulo mais jovem, 

interrogando-o acerca da história bíblica; e enquanto viajavam de um 

lugar para outro, ensinava-lhe cuidadosamente a maneira de trabalhar 

com êxito. Tanto Paulo como Silas, em todas as suas relações com 

Timóteo, procuravam aprofundar a impressão que já se fizera em 

seu espírito quanto à natureza sagrada e séria da obra do 

ministro evangélico.

Como medida acauteladora, Paulo aconselhou prudentemente 

a Timóteo a que se circuncidasse - não que Deus o exigisse, mas a fim de 

tirar do espírito dos judeus aquilo que poderia servir de objeção ao 

ministério de Timóteo. Em sua obra, Paulo devia viajar de cidade em 

cidade, em muitas terras, e teria muitas vezes ocasião de pregar a Cristo 

em sinagogas judaicas, bem como em outros lugares de reunião. Viesse 

a ser sabido que um de seus companheiros de trabalho era incircunciso, e 

sua obra seria grandemente entravada pelo preconceito e fanatismo dos 

judeus. Em toda parte encontrou o apóstolo determinada oposição e 

severa perseguição. Ele desejava levar a seus irmãos judeus, bem como 

aos gentios, o conhecimento do evangelho; e por essa razão buscava 

ele, tanto quanto estivesse em harmonia com a fé, remover cada 

pretexto de oposição. E conquanto fizesse esta concessão ao preconceito 

judaico, cria e ensinava nada ser a circuncisão ou incircuncisão, mas o 

evangelho de Cristo - este era tudo. AA ���.
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O mais elevado alvo dos nossos jovens não deve ser o excessivo 

esforço em busca de alguma coisa singular. Não havia nada disso no 

pensamento e no trabalho de Timóteo. Devem os jovens ter em mente 

que, nas mãos do inimigo de todo o bem, o conhecimento sozinho pode 

ser um poder que os destrua. Foi um ser muito intelectual, que ocupava 

elevada posição entre os anjos, que afinal se tornou um rebelde; e 

muito espírito de superiores realizações intelectuais está agora sendo 

levado cativo por seu poder. Os jovens devem colocar-se sob os 

ensinamentos das Escrituras Sagradas, e entretecê-las em seus 

pensamentos cotidianos e na vida prática. Então possuirão os atributos 

classificados como os mais elevados nas cortes celestiais. �The Youth�s 

Instructor, � de maio de �����. MM, ����, Vidas que Falam, ���. 

�� CB ����.

�� Em realidade, o que é o conhecimento nas mãos do inimigo� 

I Timóteo �:��-��.

Em sua obra, Timóteo buscava de Paulo constantemente 

conselho e instrução. Não agia por impulso, mas consideradamente e 

com calma reflexão, indagando a cada passo: É este o caminho do 

Senhor� Nele encontrou o Espírito Santo quem poderia ser moldado e 

ajustado como templo para a habitação da divina Presença. ��
Quando as lições da Bíblia são aplicadas na vida diária, exercem elas 

profunda e duradoura influência sobre o caráter. Timóteo aprendeu e 

praticou essas lições. Não tinha ele talentos particularmente brilhantes; 

mas sua obra era valiosa porque ele usava no serviço do Mestre as 

habilidades que Deus lhe dera. Seu conhecimento da piedade prática 

distinguia-o dos outros crentes, e dava-lhe influência. AA ���-���.
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Timóteo tinha vindo a Beréia antes da partida de Paulo, e com 
Silas tinha permanecido para prosseguir com a obra tão bem começada 
nesse lugar e instruir os novos conversos nos princípios da fé. AA ���.

�� Que trabalho Timóteo desempenhou com Silas na Beréia� 
Qual é a obra do evangelista� Atos ��:��-��; ��:�; ��:��-��.

Timóteo foi mandado ir de igreja em igreja realizando esse 
serviço, e edificando as igrejas na santíssima fé. Devia fazer a obra de um 
evangelista, e isto é uma obra ainda mais importante que a dos pastores. 
Devia pregar a Palavra, mas não assumir a liderança de uma só igreja. 
�RH, �� de setembro de �����. Ev. ���.

Na experiência de Timóteo encontram-se preciosas lições. 
Timóteo era um simples rapaz quando foi escolhido por Deus como 
mestre; mas tão firmes eram seus princípios, graças a uma educação 
correta, que se achava apto para esse encargo importante. 
Desempenhava suas responsabilidades com mansidão cristã. Era fiel, 
inabalável e verdadeiro, e Paulo o escolheu para ser seu companheiro 
nos trabalhos e viagens. Para que Timóteo não se sentisse menosprezado 
por causa de sua juventude, escreveu-lhe Paulo: �Ninguém despreze a tua 
mocidade.� �II Timóteo �:���. Podia com segurança dar-lhe esse conselho, 
porque Timóteo não era presunçoso, e sempre buscava orientação. �...�

Deus usará a juventude de hoje, como usou Timóteo, se ela se 
submeter à Sua direção. É privilégio nosso sermos missionários de 
Deus. Ele lhes pede que trabalhem em favor de seus companheiros. 
Selecionem aqueles que vocês sabem estar em perigo e, no amor de Cristo, 
procurem ajudá-los. Como poderão eles conhecer o Salvador a menos 
que vejam Suas virtudes em Seus seguidores� �The Youth�s Instructor, 
�� de fevereiro de �����. � CB ���.

��� Que preciosas lições os jovens aprendem da experiência 
de Timóteo� I Coríntios ��:��-��.
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�� Que benefícios a causa de Deus recebeu com a parceria deles� 
Eclesiastes �:�-��.

Fiel ao Ministério
Verso Áureo: E enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e 
nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar 
acerca da vossa fé. I Tessalonicenses 3:2.

Nessa ocasião, em que Lutero tanto necessitava da simpatia e 
conselho de um verdadeiro amigo, a providência de Deus enviou 
Melâncton a Wittenberg. Jovem, modesto e tímido nas maneiras, o são 
discernimento de Melâncton, seu extenso saber e convincente eloqüência, 
combinados com a pureza e retidão de caráter, conquistaram admiração 
e estima gerais. O brilho de seus talentos não era mais assinalado do 
que a gentileza de suas maneiras. Logo se tornou um fervoroso 
discípulo do evangelho, o amigo de mais confiança e valioso apoio 
para Lutero, servindo sua brandura, prudência e exatidão de 
complemento à coragem e energia daquele. Sua cooperação na obra 
acrescentou força à Reforma, e foi uma fonte de grande animação 
para Lutero. GC ���.

Lição 21                                                          21/05/2022

�� Quem a providência divina enviou para amparar Lutero� 
Provérbios ��:��.

Vi que Lutero era ardente e zeloso, destemido e ousado para 
reprovar o pecado e advogar a verdade. Não se preocupava com 
homens ímpios ou demônios; sabia que consigo tinha Alguém que era 
mais forte do que eles todos. 
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Os corações destes homens o Senhor os ligara entre si; eram 
amigos inseparáveis. Lutero era um grande auxílio para Melâncton 
quando se achava amedrontado e vagaroso, e Melâncton, por sua vez, o 
era para Lutero, quando em perigo de agir com demasiada rapidez.

A afeição entre esse jovem colaborador e o apóstolo começou 
com a conversão de Timóteo através dos trabalhos de Paulo; e o vínculo 
tinha-se fortalecido à medida em que eles partilhavam juntos as 
esperanças, perigos e labutas da vida missionária, até que ambos 
pareciam ser apenas um. A diferença de idade e de caráter fez seu 
interesse e amor mútuo mais sincero e sagrado. O ardoroso, zeloso e 
indomável espírito de Paulo encontrava repouso e conforto no meigo, 
submisso e retraído caráter de Timóteo. O fiel ministério e terna 
amizade desse jovem companheiro havia iluminado muitas horas 
escuras da vida do apóstolo. Tudo o que Melancthon era para 
Lutero, tudo o que um filho poderia ser para um amado e honrado 
pai,  isto era Timóteo para o sofr ido e solitário apóstolo. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.� � � � � � � � � � �

Lutero possuía zelo, coragem e ousadia, e por vezes esteve em 
perigo de ir aos extremos. Mas Deus suscitou a Melâncton, que era 
exatamente o contrário no caráter, a fim de auxiliar Lutero a levar avante 
a obra da Reforma. Melâncton era tímido, medroso, cauteloso e possuía 
grande paciência. Era grandemente amado por Deus. Grande era o seu 
conhecimento das Escrituras e excelentes o seu juízo e sabedoria. Seu 
amor pela causa de Deus era igual ao de Lutero. 

A cautela mui previdente de Melâncton muitas vezes desviou 
dificuldades que teriam sobrevindo à causa, se a obra estivesse 
entregue unicamente a Lutero; e muitas vezes a obra não teria sido 
levada avante se estivera entregue a Melâncton só. Foi-me mostrada a 
sabedoria de Deus em escolher esses dois homens para promover a 
obra da Reforma. HR ���-���. �PE ����.� � � � � � � � �

�� Lutero e Melâncton se assemelham a que duplas relatadas 
na Bíblia� 
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Fui então conduzida aos dias dos apóstolos e vi que Deus 
escolhera como companheiros um ardente e zeloso Pedro e um brando e 
paciente João. Algumas vezes Pedro era impetuoso, e não raro quando 
era este o caso, o discípulo amado o continha. Isto, contudo, não o 
reformou. Mas depois que negou ao seu Senhor, arrependeu-se, e 
estando convertido, tudo que ele necessitava para conter o seu ardor e 
zelo era o terno cuidado de João. A causa de Cristo muitas vezes teria 
sofrido, tivesse sido deixada a João sozinho. O zelo de Pedro era 
necessário. Sua ousadia e energia muitas vezes os livraram 
de dificuldades e silenciaram os seus inimigos. João era cativante. 
Ganhou a muitos para a causa de Cristo por seu paciente temperamento e 
profunda devoção. PE ���.

Paulo amava a Timóteo porque Timóteo amava a Deus. 
Seu inteligente conhecimento da piedade prática e da verdade 
conferiu-lhe distinção e influência. ... A influência moral de seu lar foi 
decisiva; não espasmódica, não impulsiva, não mutável. A Palavra de 
Deus era a regra que guiava Timóteo. �...�

�� Por que os princípios genuínos foram tão bem estabelecidos no 
caráter do jovem Timóteo� 

Os princípios �de Timóteo� haviam sido tão estabelecidos por 
uma educação correta, que ele estava apto a ser um mestre religioso em 
ligação com Paulo, o grande apóstolo aos gentios. Era um simples 
jovem, mas assumiu suas grandes responsabilidades com mansidão 
cristã. Era fiel, firme e leal; e Paulo o fez seu companheiro de trabalho e 
viagens, para que pudesse beneficiar-se de sua experiência em pregar 
o evangelho e estabelecer igrejas. ...

Vemos a vantagem que Timóteo teve num exemplo correto de 
piedade e verdadeira santidade. ... O evidente poder espiritual da 
piedade no lar conservou-o puro na linguagem e incontaminado por 
sentimentos corruptores. Desde criança conhecia ele as Santas 
Escrituras. Tinha o benefício do registro do Antigo Testamento, e os 
manuscritos de parte do Novo, os ensinos e lições de Cristo. ...
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Um caráter nobre e equilibrado não vem por acaso. É resultado 
do processo modelador da edificação do caráter nos primeiros anos 
da juventude, e da prática da lei de Deus no lar. �Carta ��, �����. 
MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

Tal foi a educação recebida por Moisés na humilde cabana que 
era o seu lar em Gósen; por Samuel, ministrada pela fiel Ana; por Davi, 
na sua morada nas colinas de Belém; por Daniel, antes que as cenas do 
cativeiro o separassem do lar de seus pais. Tal foi também o princípio da 
vida de Cristo, em Nazaré; tal o ensino pelo qual o menino Timóteo, dos 
lábios de sua �avó Lóide� �II Tim. �:��, e sua �mãe Eunice� �II Tim. �:���, 
aprendeu as verdades das Santas Escrituras. PP ���.

�� Qual o significado das palavras de Paulo a Timóteo: �tem cuidado 
de ti mesmo��

Dirigem-se a todo jovem que entrar para o ministério as 
palavras de Paulo a Timóteo: �Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.� 
I Tim. �:��. O �ti mesmo� vem em primeiro lugar. Dai-vos primeiramente 
ao Senhor para a purificação e santificação. Um exemplo piedoso falará 
mais em favor da verdade do que a maior eloqüência, desacompanhada 
de uma vida bem ordenada. Espevitai a lâmpada da alma, e enchei-a do 
óleo do Espírito. OE ���.

Deus ordenara aos hebreus que ensinassem a seus filhos os Seus 
requisitos, e os tornassem familiares com todo o Seu trato com seus pais. 
Este era um dos deveres especiais de cada pai, dever que não seria 
delegado a um outro. Em lugar de lábios estranhos, o amante coração de 
pais e mães devia dar instrução a seus filhos. Pensamentos acerca de 
Deus deviam associar-se com todos os fatos da vida diária. �...��

Diz Paulo a Timóteo: �Tem cuidado de ti mesmo� �I Tim. �:���; 
isto é, busca a Deus primeiro, tu mesmo. �RH, �� de agosto de �����. 
MM, ����, Para Conhecê-Lo, ���.

�� Quais outros destacados personagens receberam educação 
semelhante à de Timóteo�
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�Tem cuidado� primeiro de ti mesmo, e depois da doutrina. Não 
permitais que vosso coração seja endurecido pelo pecado. Examinai 
rigorosamente vossas maneiras e hábitos. Comparai-os com a Palavra de 
Deus, e depois tirai de vossa vida todo hábito ou condescendência 
reprováveis. Ajoelhai-vos diante de Deus, e insisti com Ele para que vos dê 
compreensão da Sua palavra. Estai certos de conhecer os verdadeiros 
princípios da verdade; e depois, ao enfrentardes oponentes, não o fareis 
em vossas próprias forças. Um anjo de Deus se achará a vosso lado, para 
vos ajudar a responder a qualquer pergunta que vos seja dirigida. 
Cumpre-vos ficar dia a dia, por assim dizer, encerrados com Jesus; e 
então vossas palavras e exemplos exercerão influência poderosa para 
o bem. OE ���.

A humildade é grandemente necessária. Se acolhida, seria um 
ornamento de grande valor à vista de Deus. É essencial na obra. Mas 
não há virtude em pensar que a humildade consiste em ineficiência 
barata. Embora a humildade seja sempre essencial no serviço de Deus, 
conquanto deva sempre ser cultivada, sê cuidadoso para que não se 
degenere em timidez que leve os homens a vacilarem quando as 
circunstâncias requerem que permaneçam firmes pela verdade. Não 
deve haver serviço parcial oferecido a Deus. A cada homem o Senhor 
tem atribuído seu trabalho. Todos devem ser um canal mediante o qual 
o Senhor pode atuar para comunicar a vontade, do Céu. ...

Deveres árduos e desagradáveis têm de ser realizados. Ninguém 
deve situar-se numa posição em que sancione o erro com o silêncio. Eles 
ajudam e incentivam os planos do inimigo por se manterem calados, 
quando deveriam falar decididamente, ainda que não de maneira auto-
suficiente e orgulhosa. Devem falar a verdade em amor. ...

�� A genuína humildade deve nos levar à timidez e ineficácia� O que 
não podemos sancionar com nosso silêncio� I Timóteo �:�-�, ��-��.
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�� Que estilo irreverente não deve ser utilizado pelos pregadores� 

I Tessalonicenses �:�-��.

Em sua grande misericórdia, Deus dará a todo o Seu povo crente 

eficiência e poder para Sua obra e serviço, assim como concedeu poder 

a José, Samuel, Daniel, Timóteo, e muitos outros que se valeram de 

Suas promessas. Eles creram nEle e nEle confiaram, e esta foi sua justiça. 

Homens e mulheres devem avançar pela fé. Devem prosseguir em meio à 

nuvem de objeções que Satanás introduz para prejudicar o seu progresso. 

Quando Deus vê que confiarão nEle como seu ajudador e sua 

eficiência, eles podem passar com segurança através da grande 

escuridão da falta de consagração dos homens. �Carta ��, �����. 

MM, ����, Olhando para o Alto, ���.

Tampouco é alvo da pregação divertir. Alguns pastores têm 

adotado um estilo de pregação que não exerce a melhor influência. Tem-

se tornado hábito seu entremear anedotas em seus discursos. A 

impressão assim exercida sobre os ouvintes não é um cheiro de vida 

para vida. Não devem os pastores introduzir histórias divertidas em sua 

pregação. O povo precisa de ração pura, completamente limpa da palha. 

�Pregues a Palavra� �II Tim. �:��, foi a recomendação que Paulo deu a 

Timóteo, e esta é também a nossa comissão. O pastor que mistura o 

contar anedotas com seus sermões, está usando fogo estranho. Deus 

é  ofendido,  e  desonrada a  causa da verdade,  quando os 

Seus representantes descem ao uso das palavras banais, frívolas. 

�RH, �� de dezembro de �����. TM ���.
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Do tribunal de César, Paulo voltou a sua cela, compreendendo 
que havia ganho para si apenas uma breve trégua. Sabia que seus 
inimigos não descansariam até que conseguissem sua morte. Mas sabia 
também que durante algum tempo a verdade triunfara. Ter 
proclamado um Salvador crucificado e ressuscitado perante a vasta 
multidão que o ouvira, era em si mesmo uma vitória. Iniciara-se 
naquele dia uma obra que cresceria e se fortaleceria, e que Nero e todos 
os outros inimigos de Cristo em vão procurariam impedir ou destruir. 
AA ���.

Sentado dia após dia em sua sombria cela, sabendo que por 
uma palavra ou um simples aceno de Nero sua vida seria sacrificada, 
Paulo pensou em Timóteo, e determinou chamá-lo. Timóteo havia sido 
incumbido de cuidar da igreja de Éfeso, e ficara para trás quando Paulo 
efetuou sua última viagem a Roma. 

O discurso do apóstolo tinha ganho para si muitos amigos, 
e  e le  foi  v is i tado por  a lgumas pessoas de posição,  que 
consideravam sua bênção de maior valor do que o favor do 
imperador do mundo. Mas havia um amigo por cuja simpatia 
e companheirismo ele ansiava naqueles últimos dias de provações. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.� � � � � �  � � � �

Lição 22                                                          28/05/2022

A Última Carta de Paulo
Verso Áureo: Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, 
na fé e no amor que há em Cristo Jesus. II Timóteo 1:13.

�� Sabendo que logo seria martirizado, em quem Paulo pensou� 
A que ponto cresceu a amizade entre os dois�
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Paulo começou a carta com a saudação: �A Timóteo, meu amado 
filho: graça, misericórdia, e paz da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, 
Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados 
sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti 
nas minhas orações noite e dia.� AA ���.

�� Que admoestação recebe Timóteo� Como Paulo se portou 
durante sua carreira cristã� II Timóteo �:��-��.

Paulo e Timóteo estavam unidos por uma afeição profunda e 
invulgar. Desde sua conversão Timóteo havia tomado parte nos 
trabalhos e sofrimentos de Paulo e a amizade entre os dois crescera cada 
vez mais robusta, profunda e sagrada, a ponto de se tornar Timóteo para 
o idoso e esgotado apóstolo, tudo que um filho possa ser para um amado 
e honrado pai. Não é de estranhar que em sua solidão Paulo almejasse 
vê-lo. AA ���.

�� O que Paulo temia� Sendo assim, que atitude toma� 
II Timóteo �:�, �-�.

Sob as mais favoráveis circunstâncias, vários meses passariam 
antes que Timóteo, vindo da Ásia Menor, pudesse alcançar Roma. Paulo 
sabia que sua vida era incerta, e temia que Timóteo chegasse tarde 
demais para vê-lo. Tinha importantes conselhos e instruções para o 
jovem, a quem havia sido confiada tão grande responsabilidade; e 
enquanto instava para que viesse sem demora, ditou seu derradeiro 
testemunho, pois talvez sua vida não fosse poupada para proferi-lo de 
viva voz. A alma cheia de terna solicitude por seu filho no Evangelho, e 
pela igreja a seu cargo, procurou Paulo impressionar Timóteo com a 
importância da fidelidade a sua sagrada missão.



�Tu, pois, meu filho�, continua Paulo, �fortifica-te na graça que 
há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, 
confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os 
outros. Sofre pois, comigo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.� 
II Tim �:�. 

 O apóstolo então instou com Timóteo quanto a necessidade de 
firmeza na fé. �Por cujo motivo te lembro�, escreveu, �que despertes o 
dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque 
Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de 
moderação. Portanto não te envergonhes do testemunho de nosso 
Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro Seu; antes participa das 
aflições do evangelho, segundo o poder de Deus.� Paulo rogava a 
Timóteo que se lembrasse de que fora chamado �com uma santa 
vocação� para proclamar o poder dAquele que tinha trazido �à luz a 
vida e a incorrupção pelo evangelho; para o que�, declarou, �fui 
constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios. Por cuja causa 
padeço também isto, mas não me envergonho; porque eu sei em 
quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu 
depósito até àquele dia�. II Tim. �:�-��.

Através de sua longa vida de serviço Paulo nunca vacilou em sua 
fidelidade ao Salvador. Onde quer que estivesse - fosse diante dos 
sisudos fariseus, ou das autoridades romanas; fosse diante da furiosa 
plebe de Listra ou dos condenados pecadores do calabouço da 
Macedônia; fosse arrazoando com os marinheiros tomados de pânico, 
do navio prestes a naufragar, ou estando sozinho diante de Nero, para 
pleitear por sua vida - ele nunca se envergonhou da causa que defendia. 
O grande propósito de sua vida cristã fora servir Àquele cujo nome 
outrora o enchera de desprezo, e desse propósito nenhuma oposição 
ou perseguição fora capaz de afastá-lo. Sua fé, fortalecida pelo esforço 
e purificada pelo sacrifício, o sustinha e fortalecia. AA ���-���.

�� Como o apóstolo prossegue em sua derradeira carta� 
II Timóteo �:�-��.
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� N i n g u é m  d e v e  d i s t o r c e r  a  v e r d a d e  p o r  m e i o  d e 
conjecturas baratas, atribuindo um sentido forçado e místico à Palavra. 
�Carta ���, �����. � CB ���.

O verdadeiro ministro de Deus não se esquiva a trabalhos ou 
responsabilidades. Da Fonte que nunca decepciona aos que 
sinceramente buscam o poder divino, tira ele fortaleza que o capacita a 
enfrentar e vencer a tentação, e a executar as tarefas que Deus sobre ele 
coloca. A natureza da graça que recebe, amplia sua capacidade para 
conhecer a Deus e a Seu Filho. Sua alma se expande num desejo 
anelante de fazer para o Mestre trabalho aceitável. E enquanto avança 
na experiência cristã, torna-se forte �na graça que há em Cristo Jesus�. II 
Tim �:�. Esta graça dá-lhe o poder de ser fiel testemunha das coisas que 
ouviu. Ele não despreza ou negligencia o conhecimento que recebeu 
de Deus, mas transmite esse conhecimento a homens fiéis, os quais por 
sua vez ensinam a outros. AA ���-���.

�� Que responsabilidades são apontadas ao jovem ministro� 
II Timóteo �:��-��, ��-��.

Nesta sua última carta a Timóteo, Paulo expôs perante o obreiro 
mais jovem um alto ideal, apontando os deveres que sobre ele pesavam 
como ministro de Cristo. �Procura�, escreve o apóstolo, �apresentar-te a 
Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que 
maneja bem a palavra da verdade.� �Foge também dos desejos da 
mocidade; e segue a justiça, a fé, a caridade, e a paz com os que, com 
um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem 
instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não 
convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, 
sofredor; instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura 
Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade.� 
II Tim �:��, ��-��. AA ���.
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� O que isto significa� Significa que pode haver discussões sobre 
palavras e idéias, mas elas devem ter um propósito, devem ocorrer para 
romper a teimosia e a oposição que existe no coração das pessoas, para 
que sejam abrandadas e subjugadas, de forma que, quando as 
sementes da verdade caírem no solo do coração, possam criar raízes ali. 
�Man. ��, �����. � CB ���.

�� De que maneira a revelação nos apresenta alguns assuntos� 
O que nos é revelado de forma cristalina� Eclesiastes �:��.

�� Pode haver discussões proveitosas� Por outro lado, do que 
somos advertidos� 

Encontraremos os que permitem sua mente vaguear em ociosas 
especulações acerca de coisas de que nada se diz na Palavra de Deus. 
Deus falou na linguagem mais clara sobre todo assunto que afeta à 
salvação da alma. Deseja, porém, que evitemos os devaneios, e diz: Ide 
hoje trabalhar em Minha vinha. A noite vem, quando ninguém pode 
trabalhar. Deixai toda curiosidade ociosa; vigiai, trabalhar e orai. Estudai 
as verdades que têm sido reveladas. Cristo deseja romper com todas as 
fantasias ociosas, e indica-nos os campos maduros para a ceifa. A 
menos que trabalhemos diligentemente, a eternidade nos esmagará 
com seu peso de responsabilidades. ...

Nos dias dos apóstolos foram apresentadas como verdade as mais 
tolas heresias. A história tem sido e será repetida. Haverá sempre pessoas 
que, se bem que aparentemente conscienciosas, se apeguem à 
sombra, preferindo-a à substância. Tomam o erro em vez da verdade, 
porque o erro se acha revestido de nova roupagem que, pensam, cobre 
algo de maravilhoso. Seja, porém, removida a cobertura, e aparece 
a nulidade. �RH, � de fevereiro de �����. I ME ���.
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 Há muitos assuntos de que se trata, os quais não são necessários 
ao aperfeiçoamento da fé. Não temos tempo para seu estudo. Muitas 
coisas se encontram além da compreensão finita. Devem ser recebidas 
verdades fora do alcance de nossa razão, e que não são de molde a 
serem por nós explicadas. A revelação no-las apresenta para serem 
implicitamente recebidas como palavras de um Deus infinito. Ao passo 
que todo indagador capaz deve buscar a verdade tal como é em Jesus, 
há ainda coisas não simplificadas, declarações que a mente humana 
não pode apreender nem deslindar pelo raciocínio sem estar sujeita a 
fazer cálculos e explicações humanos, os quais não se demonstrarão 
um cheiro de vida para vida.

Há alguns que talvez pensem que são plenamente capazes, 
com seu juízo finito, de tomar a Palavra de Deus e declarar quais são as 
partes inspiradas e quais não são. Meus irmãos no ministério, desejo 
adverti-los para que saiam desse terreno. �Tira as sandálias dos pés, 
porque o lugar em que estás é terra santa� �Êxodo �:��. Não há nenhum 
ser humano finito que esteja vivo, não importa quem seja ou qual seja sua 
posição, que Deus tenha autorizado a selecionar o que deseja dentro de 
Sua Palavra.� �

É verdade que o apóstolo disse que há nas Escrituras algumas 
coisas difíceis de ser entendidas. E de fato há. E se não houvesse assuntos 
difíceis e complexos para se entender, ainda assim o cético, que alega 
que Deus deu uma revelação que não pode ser compreendida, ainda 
assim alegaria alguma outra coisa. �...�� � � � �

�� �A� Do que alguns supõem que são capazes� �B� Existem 
passagens de difícil compreensão� �C� Por outro lado, por que 
muitas vezes a pessoa só encontra dificuldades na Bíblia� 
Salmos ��:��.

Toda verdade que nos é essencial introduzir na vida prática, que 
diz respeito à salvação da alma, é tornada clara e positiva. �Carta �, �����. 
I ME ���.
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Tudo o que diz respeito à salvação do homem está claramente 
revelado na Palavra de Deus, e se tomarmos essa Palavra e procurarmos 
compreendê-la usando o máximo de nossa capacidade, Deus nos 
ajudará nessa compreensão. �� � �

A mente humana, sem o auxílio especial do Espírito de Deus, verá 
na Bíblia muitas coisas difíceis de compreender, porque ela não tem a 
iluminação divina. As pessoas não devem se aproximar à Palavra de 
Deus segundo seu próprio método, sua própria vontade ou suas próprias 
idéias, mas com um espírito manso, humilde e santo.� �

�� Podemos deixar sem repreensão tais juízes da inspiração bíblica� 
Apocalipse ��:��. 

Não deixem que nenhum ser humano vivo venha até vocês e 
comece a dissecar a Palavra de Deus, dizendo o que é revelado, o que é 
inspirado e o que não é, sem que seja repreendido. Digam a tais pessoas 
que elas simplesmente não são capazes de compreender as coisas que 
fazem parte do mistério de Deus. O que desejamos é inspirar fé. Não 
queremos que ninguém diga: �Isto eu rejeito, isto eu aceito�, mas 
desejamos que haja implícita fé na Bíblia como um todo e como ela é.����
Conclamamos vocês a tomarem sua Bíblia, mas não coloquem 
sacrilegamente a mão sobre ela, dizendo �Isso aqui não é inspirado�, 
simplesmente porque outra pessoa o disse. Nem um i ou um til jamais será 
tirado dessa Palavra. Tirem a mão daí, irmãos� �Man. ��, �����. � CB ���.    

Nunca tentem examinar as Escrituras, a menos que estejam 
prontos a ouvir, prontos a aprender, prontos a escutar a Palavra de Deus 
como se Sua voz estivesse falando diretamente a vocês por meio dos 
oráculos vivos. Que o mortal nunca se coloque como juiz da Palavra de 
Deus ou queira determinar quanto de um trecho é inspirado e quanto não 
é, ou que uma porção é mais inspirada do que algumas outras. Deus o 
adverte a que saia desse terreno. Deus não lhe deu nenhuma obra 
desse tipo a fazer. �Man. ��, �����. � CB ���.    � � � � � � � � � � �
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Lição 23                                                          04/06/2022

�� O que Paulo diz a Timóteo acerca dos falsos mestres� 
II Timóteo �:�-��.

Verso Áureo: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, 
e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei 
a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, 
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, 
mas também a todos os que amarem a sua vinda. II Timóteo 4:6-8.

A Última Carta de Paulo – Parte II

�Mas�, continuou, �os homens maus e enganadores irão de mal 
para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo 
que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens 
aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Letras, que 
podem fazer-te sábio para a salvação. ... Toda a Escritura divinamente 
inspirada é proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para 
instruir em justiça; para que o homem de Deus seja perfeito, e 
perfeitamente instruído para toda a boa obra.� II Tim �:��-��. Deus 
proveu meios abundantes para o êxito na luta contra o mal que há no 
mundo. A Bíblia é a armadura com que nos podemos equipar para a 
luta. Nossos lombos devem estar cingidos com a verdade. Nossa 
couraça deve ser de justiça. Na mão devemos ter o escudo da fé, e na 
cabeça o capacete da salvação; e com a espada do Espírito, que é a 
Palavra de Deus, devemos abrir caminho por entre as obstruções e 
embaraços do pecado. AA ���.

O apóstolo advertia Timóteo contra os falsos mestres que se 
introduziriam na igreja. �Sabe, porém, isto�, escreveu, �que nos últimos 
dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes 
de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos... tendo aparência de 
piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.� II Tim �:�-�.
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Esta solene incumbência a alguém tão zeloso e fiel como era 
Timóteo é um forte testemunho da importância e responsabilidade da 
obra do ministro evangélico. Chamando Timóteo ao tribunal de Deus, 
Paulo lhe ordena pregar a Palavra, não fórmulas e ditos humanos; a 
testemunhar prontamente de Deus onde quer que se lhe apresentasse 
oportunidade - diante de grandes congregações ou de limitados círculos, 
junto aos caminhos e nos lares, a amigos e a inimigos, fosse em segurança 
ou exposto a dificuldades e perigos, injúria e danos.

�� �A� Que tarefa é reconhecidamente difícil� �B� Do que precisamos 
nos guardar� �C� Entretanto, que perigo existe, também� �D� A que 
ponto se notará que os ministros infiéis chegarão� Isaías ��:��-��.

Paulo sabia estar perante a igreja um tempo de grande perigo. 
Sabia que uma obra fiel e zelosa devia ser feita pelos que tinham a 
responsabilidade das igrejas; assim escreveu a Timóteo: �Conjuro-te 
pois diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os 
mortos, na Sua vinda e no Seu reino, que pregues a Palavra, instes a tempo 
e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a 
longanimidade e doutrina.� II Tim �:� e �.

Temendo que a disposição branda e condescendente de Timóteo 
pudesse levá-lo a esquivar-se de uma parte essencial de sua obra, Paulo 
exorta-o a ser fiel em reprovar o pecado, e a repreender mesmo com 
firmeza os que fossem culpados de males graves. Contudo devia fazê-lo 
�com toda a longanimidade e doutrina�. II Tim. �:�. Devia ele revelar a 
paciência e o amor de Cristo, tornando claras suas reprovações e 
reforçando-as pelas verdades da Palavra. AA ���-���.

Odiar e reprovar o pecado, e ao mesmo tempo mostrar piedade e 
comiseração pelo pecador é uma difícil tarefa. Quanto mais ardentes 
nossos próprios esforços para manter a santidade do coração e da vida, 
tanto mais aguda nossa percepção do pecado, e mais decidida nossa 
desaprovação de qualquer desvio do direito. Precisamos guardar-nos 
contra a indevida severidade no trato com os que erram; mas precisamos 
também ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade 
do pecado. 

�� Por que ele insta Timóteo à fidelidade na obra� Por outro lado, que 
cuidado deve haver ao se reprovar� 
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Os ministros do evangelho às vezes causam grande dano 
permitindo que sua tolerância pelo que erra degenere em tolerância pelos 
pecados, e mesmo participação deles. Assim são levados a desculpar e 
passar por alto o que Deus condena; e depois de certo tempo tornam-se 
tão cegos que chegam a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. 
Aquele que tem suas percepções espirituais embotadas pela 
pecaminosa tolerância por aqueles a quem Deus condena, em breve 
estarão cometendo maior pecado pela severidade e rudeza no trato para 
com aqueles aos quais Deus aprova. AA ���-���.

�� Por que tantos rejeitam a verdade, sejam ministros ou leigos� 

Vista através do meio-termo pervertido de um espírito não 
consagrado, a própria integridade e fidelidade do verdadeiro cristão 
parecerá censurável. Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

Há necessidade de mostrar-se paciência e amor semelhantes aos 
de Cristo pelo que erra, mas há também o perigo de se mostrar tão grande 
tolerância pelo seu erro que ele se considerará não merecedor de 
reprovação e a rejeitará como inoportuna e injusta.

O apóstolo não faz aqui referência a aberta irreligiosidade, mas a 
professos cristãos que fazem da inclinação guia, tornando-se assim 
escravos do eu. Tais pessoas estão dispostas a atentar apenas às 
doutrinas que lhes não repreendam os pecados ou condenem a vida 
de amor ao prazer. Sentem-se ofendidos pelas claras palavras dos fiéis 
servos de Cristo, e escolhem mestres que os louvem e adulem. E entre os 
professos ministros há os que pregam as opiniões dos homens em 
lugar da Palavra de Deus. Infiéis ao dever, desviam os que a eles vão em 
busca de orientação espiritual. AA ���-���.

Por se orgulharem de humana sabedoria, por menosprezarem a 
influência do Espírito Santo e por desprazer às verdades da Palavra de 
Deus, muitos que professam ser cristãos e que se imaginam 
competentes para ensinar a outros, serão levados a voltar as costas aos 
requisitos de Deus. Paulo declarou a Timóteo: �Porque virá tempo em 
que não sofrerão a sã doutrina; mas tendo comichão nos ouvidos, 
amontoarão para s i  doutores conforme as suas próprias 
concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, voltando 
às fábulas.� II Tim �:� e �.
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�� Qual era o desejo de Paulo para com Timóteo� O que foi a vida 
de Paulo� II Timóteo �:�-�.

Paulo continua sua exortação: �Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre 
as aflições, faze a obra dum evangelista, cumpre o teu ministério.� II Tim 
�:�. Paulo estava para terminar sua carreira, e desejava que Timóteo 
tomasse o seu lugar, guardando a igreja das fábulas e heresias pelas quais 
o inimigo, de várias maneiras, queria afastá-la da simplicidade do 
evangelho. Ele o admoestava a fugir de todo o interesse e embaraço 
temporal que pudesse impedi-lo de dar-se inteiramente ao trabalho de 
Deus; a suportar de bom grado a oposição, a perseguição e a injúria a 
que estaria exposto por sua fidelidade, e a dar prova cabal de seu 
ministério pelo emprego de todos os meios a seu alcance para fazer o 
bem a todos por quem Cristo morreu.

A vida de Paulo foi uma exemplificação das verdades que 
ensinava; e nisto repousava seu poder. Seu coração estava cheio de um 
profundo e permanente senso de sua responsabilidade; e ele 
trabalhava em íntima comunhão com Aquele que é a fonte de justiça, 
misericórdia e verdade. Apegava-se à cruz de Cristo como sua garantia 
única de sucesso. O amor do Salvador era o permanente motivo que lhe 
dava a vitória em seus conflitos com o eu e em suas lutas contra o mal, ao 
avançar, no serviço de Cristo, contra o desamor do mundo e a oposição de 
seus inimigos. AA ���-���.

�� Por que a causa de Deus tem definhado� 

Conforme previu Paulo, multidões têm-se desviado das claras e 
esquadrinhadoras verdades da Palavra de Deus e escolhido 
ensinadores que lhes apresentem as fábulas que desejam. Muitos, 
tanto entre ministros como entre o povo, estão tripudiando sobre os 
mandamentos de Deus. Assim é insultado o Criador do mundo, e Satanás 
ri triunfante aos sucessos de seus enganos. AA ���.
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Quando os fiéis e exaustos porta-bandeiras imolam a vida pelo 
amor à verdade, quem irá à frente para lhes ocupar o lugar� Aceitarão 
nossos jovens o sagrado encargo das mãos de seus pais� Estão eles se 
preparando para preencher os claros que se apresentam pela morte dos 
fiéis� Será a exortação do apóstolo aceita, ouvido o chamado ao dever, 
em meio aos incitamentos ao egoísmo e ambições que seduzem 
a juventude� AA ���.

O que a igreja necessita nestes dias de perigo é de um exército de 
obreiros que, como Paulo, se tenham educado para utilidade, que 
tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus, e que sejam 
cheios de fervor e zelo. Necessita-se de homens santificados e 
a b n e g a d o s ;  h o m e n s  q u e  n ã o  s e  e s q u i v e m  a  p r o v a s  e 
responsabilidades; homens que sejam corajosos e verdadeiros; 
homens em cujo coração Cristo está formado �a esperança da glória� 
�Col. �:���, e que com lábios tocados com santo fogo �preguem a 
Palavra�. Por falta de tais obreiros a causa de Deus definha, e erros fatais, 
como mortal veneno, pervertem a moral e destroem as esperanças de 
grande parte da raça humana. AA ���.

�� Que perguntas são dirigidas à nossa geração�

�� Paulo foi aprisionado esta segunda vez, graças aos esforços 
de quem� II Timóteo �:��-��.

A prisão foi efetuada pelos esforços de Alexandre, o latoeiro, 
que com tanto insucesso se opusera à obra do apóstolo em Éfeso, e 
que, agora, aproveitava a oportunidade para se vingar de alguém a 
quem ele não fora capaz de derrotar. Posteriormente, em sua Segunda 
Epístola a Timóteo, Paulo se referiu às maquinações desse inimigo da 
fé: �Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males; o Senhor lhe dará a 
paga segundo as suas obras.� � II Timóteo �:��. 
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Em sua primeira epístola a seu filho na fé, ele falou de maneira 
semelhante de Himineu e Alexandre, como estando entre aqueles que 
�vieram a naufragar na fé�; �os quais�, diz ele, entreguei a Satanás, para 
serem castigados, a fim de não mais blasfemarem.� � I Timóteo �:��-��. 
Esses homens haviam se afastado da fé do evangelho e, ainda mais, 
tinham feito agravo ao Espírito da graça atribuindo ao poder de Satanás 
as maravilhosas revelações feitas a Paulo. Tendo rejeitado a verdade, eles 
estavam cheios de ódio contra ela, e procuraram destruir seu fiel defensor. 
Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

�� Como a carta é concluída� II Timóteo �:�-��, ��-��.

Paulo concluiu sua carta com mensagens particulares a várias 
pessoas, e de novo repete o urgente pedido para que Timóteo venha ao 
seu encontro sem demora, se possível antes do inverno. Fala de sua 
solidão, motivada pela deserção de alguns de seus amigos e a ausência 
necessária de outros; e para que Timóteo não hesitasse, pelo receio de que 
a igreja de Éfeso pudesse necessitar de seus trabalhos, Paulo afirma que já 
havia despachado Tíquico a fim de preencher-lhe a vaga. AA ���.

E então acrescenta o comovente pedido: �Quando vieres, traze 
a capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, bem como os livros, 
especialmente os pergaminhos.� � II Tim. �:��. Em sua segunda 
detenção, Paulo foi capturado e levado tão repentinamente que não teve 
oportunidade de apanhar seus poucos �livros e pergaminhos�, ou mesmo 
sair com sua capa. E, agora, o inverno estava se aproximando, e ele sabia 
que sofreria frio em sua úmida cela de prisão. Ele não tinha dinheiro 
para comprar outra veste e sabia que seu fim poderia vir a qualquer 
momento, e com sua costumeira abnegação e temor de sobrecarregar 
a igreja, desejava que ela não incorresse em nenhuma despesa por 
sua causa. Paulo � O Apóstolo da Fé e da Coragem, ���.

Depois de falar das cenas de seu julgamento perante Nero, da 
deserção de seus irmãos e da mantenedora graça de um Deus que 
guarda o concerto, Paulo terminou a carta recomendando seu amado 
Timóteo à guarda do Supremo Pastor, o qual, mesmo que os subpastores 
pudessem ser abatidos, cuidaria ainda de Seu rebanho. AA ���.
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Lição 24                                                          11/06/2022

�� O que é pouco relatado no livro de Atos� Que considerações 
podemos fazer do ministério de Pedro�

� Pouca menção se faz no livro de Atos quanto ao último trabalho 
do apóstolo Pedro. Durante os ativos anos de ministério que se 
seguiram ao derramamento do Espírito no dia do Pentecoste, ele se 
encontrava entre os que se empenhavam incansavelmente para entrar 
em contato com os judeus que vinham a Jerusalém para adorar por 
ocasião das festividades anuais.

Pedro – Fiel Subpastor

Aumentando o número de crentes em Jerusalém e outros 
lugares visitados pelos mensageiros da cruz, os talentos do apóstolo 
Pedro se provaram de inestimável valor para a primitiva igreja cristã. A 
influência de seu testemunho referente a Jesus de Nazaré se estendia 
amplamente. Sobre ele havia sido posta dupla responsabilidade. Dava 
ele perante os incrédulos positivo testemunho com respeito ao 
Messias, trabalhando fervorosamente para a conversão deles, fazendo 
ao mesmo tempo trabalho especial pelos crentes, fortalecendo-os na 
fé em Cristo. AA ���.

�� O que Jesus declara antes dele negá-Lo, e qual era o significado�  

Verso Áureo: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos 
pediu para vos cirandar como trigo; mas eu roguei por ti, para que a tua fé 
não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. 
Lucas 22:31-32.
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Foi depois de haver sido levado à renúncia do eu e à inteira 
confiança no poder divino, que Pedro recebeu o chamado para agir como 
um subpastor. Cristo havia dito a Pedro, antes de este O haver negado: 
�Quando te converteres, confirma teus irmãos.� Luc. ��:��. Essas 
palavras denotavam a ampla e eficiente obra que este apóstolo devia 
fazer no futuro pelos que viessem para a fé. Para esta obra a própria 
experiência do pecado, do sofrimento e arrependimento de Pedro o 
havia preparado. Não antes que tivesse ele reconhecido sua fraqueza, 
poderia conhecer a necessidade que tem o crente de confiar em Cristo. 
Em meio à tormenta da tentação ele compreendeu que o homem só 
pode andar seguramente quando, em absoluta desconfiança própria, 
confia no Salvador. AA ���.

� �  D e  q u e  m o d o  f o i  r e a b i l i t a d o  a o  g r u p o  d o s  d o z e � 
Qual é a qualificação essencial�

Na última reunião de Cristo com Seus discípulos junto ao mar, 
Pedro, provado pela pergunta três vezes repetida: �Amas-Me�� �João 
��:��-��� tinha sido reabilitado em seu lugar entre os doze. Sua obra 
tinha-lhe sido indicada - alimentar o rebanho do Senhor. Agora, 
convertido e aceito, devia ele não somente buscar salvar os que estavam 
fora do redil, mas devia ser um pastor do rebanho.

Cristo fez menção a Pedro de uma única condição de serviço - 
�Amas-Me�� João ��:��. Esta é a qualificação essencial. Mesmo que 
Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de Cristo ele não seria um 
fiel pastor do rebanho de Deus. Conhecimento, benevolência, 
eloqüência, zelo - tudo isto é essencial para um bom trabalho; mas sem o 
amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. 
AA ���.

�� �A� O que é o amor de Cristo� �B� Que preciosa lição recebemos do 
trato do Salvador com Pedro� �C� Que inclinação temos�
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A maneira do Salvador tratar com Pedro tinha uma lição para ele 
e para seus irmãos. Conquanto tivesse Pedro negado a seu Senhor, o 
amor de Jesus por ele jamais vacilara. E ao assumir o apóstolo o encargo 
de ministrar a outros, devia tratar o transgressor com paciência, simpatia 
e compassivo amor. Lembrando sua própria fraqueza e queda, devia 
tratar as ovelhas e cordeiros entregues a seu cuidado com a mesma 
ternura que Cristo tivera com ele.

Os seres humanos, dados eles próprios ao mal, são inclinados a 
tratar duramente com os tentados e os que erram. Eles não podem ler o 
coração; não conhecem suas lutas e pesares. Necessitam aprender a 
respeito da repreensão que é amor, do golpe que fere para curar, da 
advertência que fala de esperança. AA ���.

� �  P e d r o  a g i u  f i e l m e n t e  e m  s e u  m i n i s t é r i o  p a s t o r a l � 
Inspirava os jovens�

 O amor de Cristo não é um sentimento volúvel, mas um princípio 
vivo, o qual se manifesta como um poder permanente no coração. Se o 
caráter e a conduta do pastor são um exemplo da verdade que advoga, 
o Senhor porá em sua obra o selo de Sua aprovação. O pastor e o 
rebanho serão um, unidos pela comum esperança em Cristo.

Durante seu ministério, Pedro vigiou fielmente o rebanho que 
lhe fora confiado, tornando-se assim digno do encargo e 
responsabilidades que lhe foram outorgados pelo Salvador. Exaltou 
sempre a Jesus de Nazaré como a Esperança de Israel, o Salvador da 
humanidade. Mantinha sua própria vida sob a disciplina do Mestre por 
excelência. Buscava, por todos os meios ao seu alcance, educar os crentes 
para o serviço ativo. Seu piedoso exemplo e incansável atividade 
inspiravam muitos jovens promissores a se entregarem inteiramente à 
obra do ministério. Com o passar do tempo a influência do apóstolo 
como educador e líder cresceu; e conquanto jamais perdesse de vista 
sua preocupação de trabalhar especialmente pelos judeus, levou 
contudo seu testemunho a muitas terras, e fortaleceu a fé de multidões 
no evangelho. AA ���.
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Nos últimos anos de seu ministério, Pedro foi inspirado a 
escrever aos crentes �dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e 
Bitínia�. I Ped. �:�. Suas epístolas foram o meio de reavivar o ânimo e 
fortalecer a fé daqueles que estavam sofrendo provas e aflições, e de 
renovar as boas obras dos que, assediados por tentações de toda ordem, 
estavam em perigo de perder seu apego a Deus. Essas cartas levam a 
impressão de terem sido escritas por alguém em quem os sofrimentos 
de Cristo, bem como Sua consolação, tinham sido abundantes; alguém 
cujo ser todo tinha sido transformado pela graça, e cuja esperança de 
vida eterna era certa e firme.

�� Ao que foi inspirado nos últimos anos de seu ministério� 
I Pedro �:�-�.

No início de sua primeira carta, o encanecido servo de Deus 
rende a seu Senhor tributo de louvor e graças. �I Pedro �:�-��. AA ���.

As palavras do apóstolo foram escritas com o objetivo de instruir 
os crentes de todas as épocas, e têm significado especial para os que 
vivem no tempo em que �já está próximo o fim de todas as coisas�. Suas 
exortações e advertências, bem como suas palavras de fé e de ânimo, 
são de necessidade para todas as almas que desejem conservar sua fé 
�firmemente� �até ao fim�. Heb. �:��. AA ���-���.

Nesta esperança de uma herança segura na Terra renovada 
rejubilavam-se os primeiros cristãos, mesmo em tempos de severa prova e 
aflição. �Em que vós grandemente vos alegrais�, escreveu Pedro, �ainda 
que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco 
contristados com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito 
mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache 
em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo; ao qual, não O 
havendo visto, amais; no qual, não O vendo agora... vos alegrais com 
gozo inefável e glorioso; alcançando o fim da vossa fé, a salvação 
das almas.� I Ped. �:�-�.

�� Em que esperança se regozijavam os primeiros cristãos� 
Por que suas palavras são relevantes para os crentes de hoje� 
I Pedro �:��-��.
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�� Somente como, podemos ser salvos� I Pedro �:��-��.

O apóstolo procurou ensinar aos crentes quão importante é 
guardar a mente de vagar por temas proibidos, ou de gastar sua energia 
em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de 
Satanás, devem guardar bem as vias de acesso à alma; devem-se esquivar 
de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem 
permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo 
das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois 
de outra maneira os males externos despertarão os internos, e a alma 
vagará em trevas. �Portanto, cingindo os lombos do vosso 
entendimento�, escreveu Pedro, �sede sóbrios, e esperai inteiramente 
na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo; ... não vos 
conformando com as concupiscências que antes havia em vossa 
ignorância; mas, como é santo Aquele que vos chamou, sede vós 
também santos em toda a vossa maneira de viver; porquanto escrito 
está: Sede santos, porque Eu sou santo.� I Ped. �:��-��. AA ���.

�I Pedro �:��-���. Se a prata e o ouro fossem suficientes para a 
compra da salvação do homem, quão fácil isto teria sido para Aquele 
que diz: �Minha é a prata, e Meu é o ouro.� Ageu �:�. Mas só pelo 
precioso sangue do Filho de Deus podia o transgressor ser redimido. O 
plano da salvação foi elaborado em sacrifício. O apóstolo Paulo 
escreveu: �Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, 
sendo rico, por amor de vós Se fez pobre; para que pela Sua pobreza 
enriquecêsseis.� II Cor. �:�. Cristo Se deu por nós para nos redimir de toda 
a iniqüidade. E como a sobre excelente bênção da salvação, �o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor�. 
Rom. �:��. AA ���.

��  Q ue imp or ta nte ensina mento o  a p óstolo destacou� 
Filipenses �:�.
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��� �A� Que fruto é produzido pela obediência à Palavra� �B� O que é 
dito sobre a verdade no coração� �C� Que interessante comparação 
é feita�

O Senhor purifica o coração mais ou menos como arejamos um 
aposento. Não fechamos janelas e portas, e pomos dentro dele alguma 
substância puri f icadora;  mas abrimos as por tas e  janelas 
completamente, e deixamos o ar purificador do céu penetrar. ... As janelas 
do impulso, dos sentimentos, devem ser abertas para o alto, e o pó do 
egoísmo e do mundanismo expelido. A graça de Deus precisa invadir as 
câmaras do espírito, a imaginação ter temas celestes para contemplar, e 
todo elemento da natureza ser purificado e vivificado pelo Espírito de 
Deus. �Man. �, �����. MM, ����, Maravilhosa Graça, ���. �� CB ����.

�Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para 
caridade fraternal, não fingida�, continua Pedro, �amai-vos 
ardentemente uns aos outros com um coração puro.� A Palavra de Deus 
- a verdade - é o conduto pelo qual o Senhor manifesta Seu Espírito e 
poder. A obediência à Palavra produz o fruto da qualidade requerida - 
�caridade fraternal, não fingida�. I Ped. �:��. Este amor tem a sua origem 
no Céu, e conduz aos mais altos motivos e ações altruístas.

Quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, a 
alma é gerada, �não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela 
Palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre�. I Ped. �:��. Este 
novo nascimento é o resultado de receber Cristo como a Palavra de 
Deus. Quando, mediante o Espírito Santo, as verdades divinas são 
impressas no coração, surgem novas concepções, e as energias outrora 
dormentes despertam para cooperar com Deus. AA ���-���.

��� Neste sentido, qual foi a experiência de Pedro e os discípulos�
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�Porque toda a carne é como erva�, declarou o apóstolo, �e toda 
a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor; 
mas a Palavra do Senhor permanece para sempre; e esta é a Palavra que 
entre vós foi evangelizada. Deixando pois toda a malícia, e todo o 
engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai 
afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, 
não falsificado, para que por ele vades crescendo; se é que já provastes 
que o Senhor é benigno.� I Ped. �:�� e ��. I Ped. �:�-�. AA ���.

Assim foi com Pedro e seus condiscípulos. Cristo foi o revelador 
da verdade ao mundo. Por Ele a incorruptível semente - a Palavra de 
Deus - foi semeada no coração humano. Muitas, porém, das mais 
preciosas lições do grande Ensinador foram ditas aos que então não as 
entenderam. Quando, depois de Sua ascensão, o Espírito Santo levou 
Seus ensinos à lembrança dos discípulos, seus dormentes sentidos 
despertaram. O significado dessas verdades brilhou-lhes no espírito como 
nova revelação, e a verdade, inalterada e pura, encontrou lugar para si. 
Então a maravilhosa experiência da vida do Salvador tornou-se deles. A 
Palavra testificou por intermédio deles, homens por Ele escolhidos, e 
eles proclamaram a poderosa verdade: �O Verbo Se fez carne, e habitou 
entre nós... cheio de graça e de verdade.� �E todos nós recebemos 
também da Sua plenitude, e graça por graça.� João �:�� e ��. AA ���.

��� Ao que o apóstolo Pedro exorta em sua carta� 

O apóstolo exortou os crentes a estudar as Escrituras, por cuja 
compreensão adequada poderiam eles fazer obra segura para a 
eternidade. Pedro sabia que na experiência de cada alma finalmente 
vitoriosa haveria cenas de perplexidade e prova; mas sabia também que a 
compreensão das Escrituras capacitaria o tentado a relembrar promessas 
que lhe confortariam o coração e fortaleceriam a fé no Onipotente.

146



Devemos descartar dos nossos escritos e palestras toda expressão 
que, tomada isoladamente, poderia ser mal-interpretada e tida por 
contrária à lei e à ordem. Tudo deve ser cuidadosamente pesado para não 
passarmos por fomentadores de deslealdade à nossa pátria e às suas leis. 
Não é exigido de nós que desafiemos as autoridades. Virá o tempo em 
que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados 
traidores; mas não apressemos esse momento por meio de 
procedimento imprudente que desperte animosidade e luta.

Lição 25                                                          18/06/2022

Verso Áureo: Antes, santificai ao SENHOR Deus em vossos corações; e 
estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer 
que vos pedir a razão da esperança que há em vós. I Pedro 3:15.

A Carta de Pedro

�� O que o apóstolo Pedro diz ao povo de Deus em sua carta� 
I Pedro �:�-��.

Muitos dos crentes a quem Pedro dirigiu suas cartas estavam 
vivendo no meio do paganismo, e muito dependia de permanecerem 
eles fiéis à alta vocação de sua profissão. O apóstolo insistia em seus 
privilégios como seguidores de Cristo Jesus. �Citação de: I Pedro �:�-���.  
AA ���-���.

�� Que instrução é dada a respeito das autoridades civis� 
Que importantes orientações recebemos da mensageira do Senhor 
neste assunto� I Pedro �:��-��.

O  a p ó s t o l o  e s b o ç a  c o m  c l a r e z a  a  a t i t u d e  q u e 
deveriam os crentes sustentar em relação às autoridades civis: 
�Citação: I Pedro �:��-���.  AA ���.
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Tempo virá em que expressões descuidadas de caráter 
denunciante, displicentemente proferidas ou escritas por nossos 
irmãos, serão usadas por nossos inimigos para nos condenarem. Não 
serão usadas simplesmente para condenar os que as proferiram, mas 
atribuídas a toda a comunidade adventista. Nossos acusadores dirão 
que em tal e tal dia um dos nossos homens responsáveis falou assim e 
assim contra a administração das leis do governo. Muitos ficarão 
admirados ao ver quantas coisas foram conservadas e lembradas, as 
quais servirão de prova para os argumentos dos adversários. Muitos se 
surpreenderão de como foi atribuído às suas palavras um significado 
diferente do que era a sua intenção. � TI ���.

 �
Os que eram servos, foram aconselhados a permanecer sujeitos 

�com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas 
também aos maus�. �Porque�, continua o apóstolo, �é coisa agradável, 
que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, 
padecendo injustamente. Por que, que glória será essa, se, pecando, 
sois esbofeteados e sofreis� mas se, fazendo bem, sois afligidos, e o 
sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados; pois 
também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que 
sigais as Suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na Sua boca se 
achou engano. O qual, quando O injuriavam, não injuriava, e quando 
padecia não ameaçava, mas entregava-se Àquele que julga justamente; 
levando Ele mesmo em Seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e 
pelas Suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas 
desgarradas; mas agora tendes voltado ao Pastor e Bispo das 
vossas almas.� AA ���.

�� Que conselho é dado aos servos�

�� Quais orientações as mulheres cristãs recebem� No verdadeiro 
cristão, o que o adorno exterior reflete� I Pedro �:�-�.
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É justo amar o belo e desejá-lo; mas Deus deseja que primeiro 
amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. Nenhum 
adorno externo se compara em valor ou amabilidade com �um espírito 
manso e quieto�, o �linho fino, branco e puro� �Apoc. ��:���, que todos 
os santos da Terra usarão. Essa veste os fará belos e amados aqui, e será 
depois sua senha para admissão ao palácio do Rei. Sua promessa é: 
�Comigo andarão de branco; porquanto são dignas disso.� Apoc. �:�. 
AA ���.

A lição se aplica aos crentes em todas as eras. �Pelos seus frutos 
os conhecereis.� Mat. �:��. O adorno interior de um espírito manso e 
quieto é inestimável. Na vida do verdadeiro cristão o adorno externo está 
sempre em harmonia com a paz e a santidade internas. �Se alguém 
quiser vir após Mim�, disse Jesus, �renuncie-se a si mesmo, tome sobre 
si a sua cruz, e siga-Me.� Mat. ��:��. O sacrifício e a negação do eu 
assinalarão a vida do cristão. E a evidência de que o gosto está mudado 
será vista no vestuário de todo aquele que anda na vereda aberta para os 
redimidos do Senhor.

Precisamos de poder do alto, para compreender, tanto quanto 
possível à mente humana, os grandes temas do cristianismo e seus 
princípios de longo alcance. OE ���.

Umas após outras se têm erguido as diferentes denominações e, 
abandonando a simplicidade, perderam, em grande medida, seu 
primitivo poder. �RH, � de dezembro de �����. MJ ���.

O apóstolo exorta as mulheres cristãs a manterem vida pura e 
serem modestas no traje e no comportamento. �O enfeite delas�, 
aconselhou, �não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias 
de ouro; na compostura de vestidos; mas o homem encoberto no 
coração; no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é 
precioso diante de Deus.�

�� Neste tópico, quais são alguns princípios anunciados pela 
mensageira do Senhor�  
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�

A beleza natural consiste da simetria ou da harmoniosa 
proporção das partes, de uma para com outra; mas a beleza 
espiritual consiste na harmonia ou semelhança de nossa alma com Jesus. 
�RH, � de dezembro de �����. OC ���.

�� Que palavras o apóstolo dirige aos que passavam por provas 
e sofrimentos� O que são as provas� 

A que é simples e despretensiosa no trajar e nas maneiras, 
mostra compreender que a verdadeira mulher se caracteriza pelo valor 
moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, 
a  qual  na  graça  se  pode comparar  às  f lores  do campo� 
�RH, �� de novembro de �����. MJ ���.� � �

Um gosto apurado, um espírito culto, revelar-se-ão na escolha de 
um traje singelo e decente. As jovens que rompem com a escravidão da 
moda serão ornamentos na sociedade. 

�� Que orientações gerais são dadas na sequência� Como devemos 
responder aos que pedirem a razão da nossa esperança� 
I Pedro �:�-��; �:�-��.

� �Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes�. Cultivem 
suprema reverência pela justiça e pela verdade, e ódio por toda crueldade 
e opressão. Façam aos outros como querem que eles lhes façam. Deus 
não permita que vocês favoreçam a si mesmos em detrimento 
de outrem. �RH, �� de abril de �����. � CB ���.

Verif ica-se geralmente que o vestuário e seu arranjo 
na pessoa constituem um índice do homem ou da mulher. 
�RH, �� de janeiro de �����. III ME ���.

Ele deve possuir a graça, a beleza, a conveniência da simplicidade 
natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra sua 
graça e beleza naturais. CBV ���.
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 Olhando com visão profética para os perigosos tempos em que 
a igreja de Cristo estava para entrar, o apóstolo exortou os crentes a 
permanecerem firmes em face das provas e sofrimentos. �Amados�, 
escreveu ele, �não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para 
vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.�

O cuidado de Deus por Sua herança é incessante. Ele não 
permite que sobrevenha a Seus filhos nenhuma aflição que não seja 
essencial ao seu bem presente e eterno.

�� Que mudanças as amargas lições operaram na vida de Pedro� 
I Pedro �:��-��. 

As provas são parte da educação recebida na escola de Cristo, 
para purificar os filhos de Deus da escória do que é terreno. É porque Deus 
está guiando Seus filhos que lhes sobrevêm experiências decisivas. Provas 
e obstáculos são Seus métodos escolhidos de disciplina, e as condições 
por Ele indicadas para o êxito. Aquele que lê os corações 
humanos conhece-lhes as fraquezas melhor do que eles mesmos as 
poderiam conhecer. 

Ele vê que alguns têm qualificações que, se apropriadamente 
dirigidas, poderiam ser usadas no avançamento de Sua obra. Em Sua 
providência Ele leva essas almas a diferentes posições e variadas 
circunstâncias, para que possam descobrir os defeitos que estão 
ocultos ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidades de 
vencer esses defeitos, habilitando-se para o serviço. Não raro permite 
que o fogo da aflição os abrase, a fim de serem purificados.

Houve um tempo na experiência de Pedro em que ele não se 
dispunha a ver a cruz na obra de Cristo. Quando o Salvador deu a 
conhecer aos discípulos os sofrimentos e morte que O esperavam, 
Pedro exclamou: �Senhor, tem compaixão de Ti; de modo nenhum Te 
acontecerá isso.� Mat. ��:��. 

Deseja purificar Sua igreja da mesma maneira como Cristo 
purificou o templo durante Seu ministério terrestre. Tudo quanto Ele 
faz recair sobre Seu povo como provas, vem para que alcancem mais 
profunda piedade e maior força para levar avante os triunfos da Cruz. 
AA ���.
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�� Que mensagem dirige aos presbíteros �anciãos�� Que tipo de 
pastores são necessários� I Pedro �:�. 

A compaixão própria, que se esquivava de seguir a Cristo no 
sofrimento, preparou as razões de Pedro. Foi para o discípulo uma 
amarga lição, que ele não aprendeu senão vagarosamente, a de que a 
senda de Cristo na Terra é feita de sofrimento e humilhação. Porém na 
fornalha de fogo ardente devia ele aprender essa lição. Agora, quando 
seu corpo outrora ativo estava curvado ao peso dos anos e trabalhos, 
pôde ele escrever: �Amados, não estranheis a ardente prova que vem 
sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; mas 
alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo; para 
que também na revelação da Sua glória vos regozijeis e alegreis.� 
AA ���.

Dirigindo-se aos anciãos da igreja, no tocante a suas 
responsabilidades como subpastores do rebanho de Cristo, o apóstolo 
escreve: �Apascentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo 
cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por torpe 
ganância, mas de ânimo pronto; nem como tendo domínio sobre a 
herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando 
aparecer o Sumo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória.�

Os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento 
cuidado sobre o rebanho do Senhor. Isto não quer dizer vigilância 
ditatorial, mas que propenda a encorajar, fortalecer e a levantar. Ministrar 
significa mais que pregar sermões; significa trabalho zeloso e pessoal. A 
igreja na Terra é composta de homens e mulheres falíveis, que 
necessitam de esforços laboriosos e pacientes para que sejam 
disciplinados e educados para trabalhar de forma aceitável nesta vida, 
e serem na futura coroados de glória e imortalidade. Necessita-se de 
pastores - pastores fiéis - que não lisonjeiem o povo de Deus, nem o tratem 
com dureza, mas alimentem-no com o pão da vida - homens que sintam 
diariamente na vida o poder convertedor do Espírito Santo, e que cultivem 
amor forte e altruísta por aqueles por quem trabalham. AA ���-���.
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��� �A� Ao que o servo de Deus estará sujeito� �B� Do que deve 
lembrar-se� �C� Exercer o ministério se resume só em pregar�

Há para o subpastor fazer uma obra que requer tato, quando é 
ele chamado a enfrentar a apostasia, descontentamento, inveja e 
ciúmes na igreja, e ele terá que trabalhar no espírito de Cristo para pôr 
as coisas em ordem. Fielmente devem ser advertidos, repreendido o 
pecado, endireitados os erros, não apenas pela obra do ministro no 
púlpito, mas por trabalho pessoal. 

A obra do ministro do evangelho é �demonstrar a todos qual 
seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em 
Deus�. Efés. �:�. Se alguém ao entrar nesta obra escolhe a parte que 
demanda o menor sacrifício, contentando-se com pregar, e deixa a obra 
de ministério pessoal para outro, seu trabalho não será aceito por Deus. 
Almas por quem Cristo morreu estão perecendo por falta de trabalho 
pessoal bem dirigido; e tem malcompreendido o seu chamado quem, 
ao entrar para o ministério, não se dispõe ao trabalho pessoal que o 
cuidado do rebanho requer. 

O espírito do verdadeiro pastor é de inteiro esquecimento de si 
mesmo. Ele perde de vista o eu para que possa fazer as obras de Deus. 
Pela pregação da Palavra e pelo ministério pessoal nos lares do povo, 
toma conhecimento de suas necessidades, tristeza e provas; e, 
cooperando com Aquele que leva o maior fardo, participa das aflições 
deles, conforta-os em seus dissabores, farta-lhes a alma faminta e 
salva-lhes o coração para Deus. Nesta obra é o ministro assistido pelos 
anjos do Céu, sendo ele próprio instruído e iluminado na verdade que o 
torna sábio para a salvação. AA ���-���.

O coração contumaz pode objetar à verdade e o servo de Deus 
está sujeito a ser malcompreendido e criticado. Lembre-se ele portanto 
que �a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, 
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem 
parcialidade e sem hipocrisia. Ora o fruto da justiça semeia-se na paz, 
para os que exercitam a paz�. Tia. �:�� e ��.
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��� Em meio ao calor da aflição, para onde o apóstolo dirigiu 

os pensamentos dos fiéis� I Pedro �:��-��.

Assim escreveu Pedro aos crentes num tempo de peculiar 

provação para a igreja. Muitos tinham já experimentado a participação 

nos sofrimentos de Cristo, e logo a igreja devia passar por um período 

de terrível perseguição. Dentro de breves anos muitos dos que tinham 

sido mestres e líderes na igreja deviam depor a vida pelo evangelho. Logo 

se levantariam lobos devoradores que não poupariam o rebanho. Mas 

nada disto devia desencorajar aqueles cujas esperanças estavam 

centralizadas em Cristo. Com palavras de encorajamento e ânimo Pedro 

dirigiu o pensamento dos crentes das presentes provas e futuras cenas de 

sofrimento �para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não 

pode murchar�. I Ped. �:�. �E o Deus de toda graça�, orou ele com fervor, 

�que em Cristo Jesus vos chamou à Sua eterna glória, depois de 

haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, 

confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para 

todo o sempre. Amém.� I Ped. �:�� e ��. AA ���.

��� Que conselho é dado aos jovens e aos menos experientes� 

I Pedro �:�-�.

Em relação com as instruções que dá aos que ocupam posições 

de responsabilidade na igreja, o apóstolo esboça alguns princípios 

gerais que deviam ser seguidos por todos que estivessem incluídos na 

comunhão da igreja.  Os membros mais novos do rebanho 

eram exortados a seguir o exemplo dos mais velhos na prática da 

humildade cristã. �Citação: I Pedro �:�-��. AA ���.
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Verso Áureo: Na verdade, na verdade te digo que, quando eras mais moço, 
te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias; mas, quando já fores 
velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu 
não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar 
a Deus. E, dito isto, disse-lhe: Segue-me. João 21:18-19.

Lição 26                                                          25/06/2022

Firme até o Fim

�� O que Pedro inicialmente expõe em sua segunda carta� 
II Pedro �:�-�.

� Na segunda carta enviada por Pedro aos que com ele haviam 
alcançado �fé igualmente preciosa�, o apóstolo expõe o plano divino 
para desenvolvimento do caráter cristão. Escreve: �II Pedro �:�-��. 
AA ���-���.

� Deus tem chamado Seu povo para glória e virtude, e isso deverá 
manifestar-se na vida de todo o que verdadeiramente se associa a Ele. 
Havendo-se tornado participantes do dom celestial, devem prosseguir 
para a perfeição, �guardados na virtude de Deus para a salvação�. 
I Ped. �:�. É para Deus glória, dar Ele Sua virtude a Seus filhos. 

�� Assim, o que é apresentado aos crentes� 

� Essas palavras são plenas de instrução e ferem a nota tônica da 
vitória. O apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso 
cristão, cujos degraus representam cada qual um acréscimo no 
conhecimento de Deus e em cuja ascensão não deve haver parada. Fé, 
virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e 
caridade são os degraus da escada. Somos salvos pelo subir degrau a 
degrau, passo após passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Assim é Ele 
feito para nós sabedoria, e justiça, e santificação e redenção.
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�� Que considerações podemos fazer sobre a fé, virtude, 
conhecimento, etc.� Deve haver o completo desenvolvimento de 
uma graça cristã para avançarmos para a próxima� 

� �E à temperança, a paciência� �II Pedro �:�, ARC�. Uma pessoa 
intemperante nunca poderá ser paciente. A temperança vem primeiro e, 
depois a paciência. �Man. ��, �����. � CB ���. � � � � � � � � �

� �E a vida eterna é esta�, disse Jesus, �que Te conheçam, a Ti só, 
por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.� João 
��:�. E o profeta Jeremias declarou: �Não se glorie o sábio na sua 
sabedoria; nem se glorie o forte na sua força; não se glorie o rico nas suas 
riquezas; mas o que se gloriar glorie-se nisto: em Me conhecer e saber que 
Eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na Terra; porque 
destas coisas Me agrado, diz o Senhor.� Jer. �:�� e ��. Apenas de maneira 
vaga pode a mente humana compreender a largura e a profundidade 
e  a  a l t u ra  d a s  re a l i z a çõ e s  e s p i r i t u a i s  d e  q u e m  a l c a n ç a 
este conhecimento. AA ���-���.

 Devemos associar à fé, a virtude; e à virtude, o conhecimento; e 
ao conhecimento, o domínio próprio; e ao domínio próprio, a piedade; 
e à piedade, a fraternidade; e à fraternidade, o amor. Vocês não devem 
pensar que precisam esperar até haver aperfeiçoado uma graça para 
depois cultivar outra. Não; elas devem crescer juntas, alimentadas 
continuamente pela fonte do amor; cada dia que vocês viverem podem 
estar aperfeiçoando os benditos atributos plenamente revelados no 
caráter de Cristo; e quando fizerem isso, trarão luz, amor, paz e alegria 
para seu lar. �RH, �� de julho de �����. � CB ���.

� Tendo recebido a fé do evangelho, o trabalho seguinte do crente é 
acrescentar virtude a seu caráter, e assim purificar o coração e preparar a 
mente para a recepção do conhecimento de Deus. Este conhecimento é a 
base de toda educação e serviço verdadeiros. É a única salvaguarda real 
contra a tentação; e isto é a única coisa que pode tornar alguém 
semelhante a Deus no caráter. Mediante o conhecimento de Deus e de 
Seu Filho Jesus Cristo, é dado ao crente �tudo o que diz respeito à vida e 
piedade�. II Ped. �:�. Nenhuma boa dádiva é retida daquele que 
sinceramente deseja obter a justiça de Deus.

 Ele deseja ver homens e mulheres alcançar a mais elevada norma; 
e quando pela fé se apegarem ao poder de Cristo, quando pleitearem Suas 
infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando com 
persistência buscarem o poder do Espírito Santo que lhes não será 
negado, então se farão completos nEle. AA ���.
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� Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não 
são perfeitos. Cometemos repetidamente erros. ... Ninguém, senão Jesus, 
é perfeito. �Man. ��, �����. MM, ����, Para Conhecê-Lo, ���.� � � � � � � � �

� �A  l e i  d o  S e n h o r  é  p e r f e i t a  e  r e f r i g e r a  a  a l m a .� 
Sal. ��:�. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, 
alma e espírito. Esta santificação é um processo progressivo e uma subida 
de um nível de perfeição para outro. �Carta ���, �����. MM, ����, 
Minha Consagração Hoje, ���.

� Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição 
do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada providência para 
que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e 
piedade. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição, e põe 
diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou, por 
meio de Sua humanidade consumada por uma vida de constante 
resistência ao mal, que, com a cooperação da Divindade, podem os 
seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Esta é a 
certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a 
vitória completa. AA ���.
� E qual foi a norma dada por Ele a todos quantos nEle crêem� 
�Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos 
Céus.� Mat. �:��. Como Deus é perfeito em Sua elevada esfera de ação, 
assim o homem pode ser perfeito em sua esfera humana.�

��  Quem é o nosso alvo,  ao buscarmos a per feição do 
caráter segundo a nossa esfera� Podemos nos igualar ao nosso 
Supremo Modelo�

� O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Diante de 
nós abre-se uma senda de contínuo progresso. Temos um objeto a 
alcançar, uma norma a atingir, que incluem tudo que é puro, bom, 
nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso 
para a frente e para cima, rumo à perfeição do caráter. CPPE ���.

 Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos é 
dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos 
imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. 
�RH, � de fevereiro de �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.
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� A obra de transformação da impiedade para a santidade é 
contínua. Dia a dia Deus opera para a santificação do homem, e o homem 
deve cooperar com Ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o 
cultivo de hábitos corretos. Deve acrescentar graça à graça; e assim 
procedendo num plano de adição, Deus opera por ele num plano de 
multiplicação. Nosso Salvador está sempre pronto a ouvir e responder à 
oração do coração contrito, e graça e paz são multiplicadas a Seus fiéis 
seguidores. Alegremente lhes concede as bênçãos de que necessitam 
em sua luta contra os males que os cercam. AA ���.

�� �A� De que modo fracassam alguns� �B� O apóstolo Pedro, ciente 
de seu martírio em breve, o que insta mais uma vez� �C� Qual é a 
eleição apresentada nas Escrituras�

 Constantemente deve orar para que o Salvador sare os 
distúrbios de sua alma enferma do pecado. Ele não tem sabedoria ou a 
força para vencer; isso pertence ao Senhor, e Ele os outorga a todos os 
que em humildade e contrição dEle buscam auxílio.

� �

� Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de 
ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei. Mas por 
si mesmo é o homem absolutamente incapaz de alcançar esta condição. 
A santidade que a Palavra de Deus declara dever ele possuir antes que 
possa ser salvo, é o resultado da operação da divina graça, ao submeter-
se à disciplina e restritoras influências do Espírito de verdade. A 
obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da 
justiça de Cristo, o qual enche com a divina fragrância cada ato de 
obediência. A parte do cristão é perseverar em vencer cada falta.

� Há os que buscam galgar a escada do progresso cristão mas, ao 
avançarem, começam a pôr a confiança na capacidade humana, e logo 
perdem de vista a Jesus, Autor e Consumador de sua fé. O resultado é 
fracasso e perda de tudo o que foi ganho. Verdadeiramente lamentável 
é a condição dos que, perdendo-se no caminho, permitem que o 
inimigo das almas lhes roube as graças cristãs que lhes estiveram em 
formação no coração e na vida. 

�� Por nós mesmos, somos capazes de obedecer a Lei� De que modo 
se dá a obra de transformação, santificação�
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� Há a eleição de Deus com base no que a pessoa pratica, e não há 
nenhuma outra eleição na Bíblia. A eleição está ao nosso alcance. 
�Porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis�. �II Pedro �:���. 
�Man. ��, �����. � CB ���.

� O apóstolo Pedro tivera uma longa experiência nas coisas de 
Deus. Sua fé no poder de Deus para salvar se fortalecera com os anos, 
até alcançar a prova suficiente de que não há possibilidade de fracasso 
para aquele que, avançando pela fé, ascende degrau a degrau, sempre 
para cima e para a frente, em direção ao último degrau da escada que 
alcança os próprios portais do Céu.
� Por muitos anos estivera Pedro insistindo com os crentes sobre a 
necessidade do crescimento constante na graça e no conhecimento da 
verdade e agora, sabendo que logo deverá ser levado a sofrer martírio por 
sua fé, uma vez mais chama a atenção para os preciosos privilégios que 
estão ao alcance de todo crente. Com ampla certeza de fé, o idoso 
discípulo exorta os irmãos à firmeza de propósito na vida cristã. 
�Procurai�, suplica-lhes, �fazer cada vez mais firme a vossa vocação e 
eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim 
vos será amplamente concedida entrada no reino eterno de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo.� II Ped. �:�� e ��. Preciosa garantia� 
Gloriosa é a esperança oferecida ao crente, ao avançar ele pela fé em 
direção às alturas da perfeição cristã� AA ���-���.

�� Como prossegue em sua carta�

 �Aquele em quem não há estas coisas�, declara o apóstolo, �é 
cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de 
seus antigos pecados.� II Ped. �:�.

� �Pelo que�, continuou o apóstolo, �não deixarei de exortar-vos 
sempre acerca destas coisas ainda que bem as saibais, e estejais 
confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver 
neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações: Sabendo que 
brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso 
Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei 
em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança 
destas coisas.� II Ped. �:��-��.
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� No entanto, por convincente que fosse essa prova da certeza da 
esperança dos crentes, havia contudo outra evidência ainda mais 
convincente no testemunho da profecia, através do qual a fé de todos 
pode ser confirmada e ancorada com segurança. �E temos, mui firme, a 
palavra dos profetas�, declarou Pedro �à qual bem fazeis em estar 
atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia 
esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo 
primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular 
interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de 
homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo 
Espírito Santo.� II Ped. �:��-��.

� O apóstolo estava bem qualificado para falar dos propósitos de 
Deus com respeito à raça humana; pois durante o ministério terrestre 
de Cristo ele vira e ouvira muito do que pertencia ao reino de Deus. 
�Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas�, recordava ele aos 
crentes, �mas nós mesmos vimos a Sua majestade. Porquanto Ele 
recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória Lhe foi 
dirigida a seguinte voz: Este é o Meu Filho amado, em quem Me tenho 
comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do Céu, estando nós com Ele 
no monte santo.� II Ped. �:��-��. AA ���.

�� Havia apenas o testemunho do próprio apóstolo em 
favor do Evangelho� Que adver tência também é dada� 
II Pedro �:�-��, ��-��.

� Ao mesmo tempo que exaltava a �firme palavra dos profetas� 
como guia seguro em tempos de perigo, o apóstolo solenemente 
advertia a igreja contra a tocha da falsa profecia, que seria erguida por 
�falsos doutores�, os quais introduziriam encobertamente �heresias de 
perdição, e negarão o Senhor�. II Ped. �:�. Esses falsos mestres que 
apareceriam na igreja e seriam considerados verdadeiros por muitos de 
seus irmãos na fé, são comparados pelo apóstolo a �fontes sem água, 
nuvens levadas pela força do vento; para os quais a escuridão das trevas 
eternamente se reserva�. II Ped. �:��. 
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 �Tornou-se-lhes o último estado�, declarou ele, �pior do que o 
primeiro.� �Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, 
do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes 
fora dado.� II Ped. �:�� e ��. AA ���-���.

�� Com olhar profético, o que é declarado da condição do mundo nos 
últimos dias� O que Pedro assegura aos crentes� II Pedro �:�-�, �-��.

� Pedro conservou viva em seu coração a esperança da volta de 
Cristo, e assegurou à igreja a certeza do cumprimento da promessa do 
Salvador: �Se Eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei 
para Mim mesmo.� João ��:�. Aos provados e fiéis a vinda de Cristo 
poderia parecer estar sendo demasiado dilatada, mas o apóstolo 
assegurou-lhes: �O Senhor não retarda a Sua promessa, ainda que 
alguns a têm por tardia; mas é longânimo para convosco, não querendo 
que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o 
dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão 
com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a Terra, e 
as obras que nela há, se queimarão. AA ���-���.

� Olhando através dos séculos para o fim do tempo, Pedro foi 
inspirado a esboçar as condições que prevaleceriam no mundo antes 
da segunda vinda de Cristo. �Nos últimos dias virão escarnecedores�, 
escreveu, �andando segundo as suas próprias concupiscências, e 
dizendo: Onde está a promessa da Sua vinda� Porque desde que os 
pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da 
criação.� II Ped. �:� e �. Mas �quando disserem: Há paz e segurança; então 
lhes sobrevirá repentina destruição�. I Tess. �:�. Nem todos, porém, 
seriam enganados pelos ardis do inimigo. Ao aproximar-se o fim de 
todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais dos 
tempos. Conquanto um grande número de professos crentes negasse a 
sua fé por suas obras, haveria um remanescente que perseveraria 
até o fim.
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� Quando os que estiverem no poder oprimirem e prejudicarem 
outros seres humanos, e não puder ser achado nenhum tribunal que faça 
justiça, Deus Se interporá em favor daqueles que não podem se defender. 
Ele irá punir por todo ato de opressão. Não há sabedoria terrena que 
possa proteger os malfeitos contra os juízos do Céu. Quando os seres 
humanos colocarem a confiança em poderes terrenos, em vez de em 
seu Criador, quando se tornarem exaltados em seu orgulho e confiança 
p r ó p r i a ,  D e u s ,  e m  S e u  p r ó p r i o  t e m p o ,  f a r á  c o m  q u e 
sejam desprezados. �Carta ���, �����. � CB ���.

��� �A� O que é dito na finalização da epístola� �B� O que Pedro 
comenta sobre as cartas de Paulo� �C� Como se dá a obra 
de santificação� II Pedro �:��-��.

� �Citação: II Pedro �:��-���. AA ���.
� A santificação não é obra de um momento, uma hora, ou um 
dia. É um contínuo crescimento na graça. Não sabemos em um dia quão 
forte será nossa luta no dia seguinte. Satanás vive e está ativo, e 
precisamos cada dia clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força 
para resistir-lhe. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio 
eu, teremos assaltos a vencer, e não há lugar de parada, nenhum ponto a 
que possamos chegar e dizer que o atingimos plenamente. � TI ���.

�
��� Como se deu o martírio de Pedro� Como Jesus havia predito�

� Na providência de Deus foi permitido a Pedro encerrar seu 
ministério em Roma, onde sua prisão foi ordenada pelo imperador Nero, 
aproximadamente ao tempo da última prisão de Paulo. Assim os dois 
apóstolos veteranos, que por muitos anos tinham estado separados 
pela distância, em seu trabalho, deviam dar seu último testemunho em 
prol de Cristo na metrópole do mundo, e sobre seu solo derramar o sangue 
como a semente de uma vasta colheita de santos e mártires.
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� Desde sua reintegração depois de haver negado a Cristo, Pedro 

enfrentara denodadamente o perigo, e mostrara nobre coragem em 

pregar um Salvador crucificado, ressuscitado e assunto ao Céu. Agora 

em sua cela, recordava as palavras que Cristo havia falado a seu 

respeito: �Na verdade, na verdade te digo que, quando eras mais moço, te 

cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias; mas, quando já fores 

velho, estenderás as tuas mãos; e outro te cingirá, e te levará para onde tu 

não queiras.� João ��:��. Assim fizera Jesus conhecer ao discípulo a 

própria maneira de sua morte, e predissera mesmo o estender de suas 

mãos sobre a cruz. AA ���.

��� Qual foi seu último pedido�

�
� Pedro, como um estrangeiro judeu, foi condenado a ser 

açoitado e crucificado. Na perspectiva desta terrível morte, o apóstolo 

lembrou seu grande pecado em haver negado a Jesus na hora de Seu 

julgamento. Não preparado então para reconhecer a cruz, considerava 

agora uma alegria render a vida pelo evangelho, sentindo tão somente 

que, para ele que negara seu Senhor, morrer da mesma maneira por que 

seu Mestre morrera, lhe era uma honra demasiado grande. Pedro havia-

se arrependido sinceramente daquele pecado, e tinha sido perdoado 

por Cristo, o que se revelava pela alta missão a ele dada para alimentar 

as ovelhas e cordeiros do rebanho. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si 

mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena 

puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Como 

último favor, rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça 

para baixo. O pedido foi atendido, e desta maneira morreu o grande 

apóstolo Pedro. AA ���.
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