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Pai Nosso!

07/01/2022

Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o 
teu nome. Mateus 6:9.
 
 Conquanto tivessem as Escrituras que testificavam de Cristo, os 
judeus não foram capazes de discernir a Cristo nas Escrituras; e embora 
tenhamos o Antigo e o Novo Testamentos, os homens torcem as Escrituras 
para escapar de suas verdades; e, em suas interpretações das Escrituras, eles 
ensinam - como o faziam os fariseus - os preceitos e as tradições dos homens em 
lugar dos mandamentos de Deus. Nos dias de Cristo os dirigentes religiosos 
haviam por tanto tempo apresentado idéias humanas diante do povo, que 
os ensinos de Cristo se opunham em todo o sentido a suas teorias e práticas. 
Seu sermão na montanha contradisse virtualmente as doutrinas dos 
presunçosos escribas e fariseus. Eles haviam representado tão mal a Deus que 
Ele era considerado um juiz severo, destituído de compaixão, misericórdia e 
amor. Apresentavam ao povo inumeráveis preceitos e tradições como 
procedentes de Deus, embora não tivessem um "Assim diz o Senhor" por 
sua autoridade. Conquanto professassem conhecer e adorar o Deus vivo e 
verdadeiro, desfiguravam-nO completamente; e o caráter de Deus, da 
maneira como era retratado por Seu Filho, constituía um assunto original, 
uma nova dádiva ao mundo.
 Cristo fez todo o esforço possível para remover de tal modo a 
deturpação feita por Satanás, que pudesse ser restabelecida a confiança do 
homem no amor de Deus. Ele ensinou os homens a dirigirem-se ao Supremo 
Governador do Universo pelo novo nome: "Pai Nosso." Mat. 6:9. Este nome 
indica Sua verdadeira relação para conosco, e, quando proferido com 
sinceridade pelos lábios humanos, é qual música aos ouvidos de Deus. 
Cristo nos conduz ao trono de Deus por um novo e vivo caminho, a fim de 
apresentá-Lo a nós em Seu amor paternal. (RH, 11 de setembro de 1894). 
FEC 309.



04

 Ele encaminhou Seus ouvintes ao Governador do Universo, sob a 
nova designação: Pai Nosso. Queria que compreendessem quão 
ternamente o coração de Deus por eles anelava. Ensinou que Deus cuida de 
toda alma perdida; que "como um pai se compadece de seus filhos, assim o 
Senhor Se compadece daqueles que O temem". Sal. 103:13. Tal concepção 
de Deus não foi jamais dada ao mundo por qualquer religião senão a da Bíblia. 
O paganismo ensina os homens a olharem para o Ser Supremo como objeto de 
temor em vez de amor - uma divindade maligna a ser apaziguada por 
sacrifícios, e não um Pai derramando sobre Seus f ilhos o dom do Seu amor. 
Mesmo o povo de Israel se tornara tão cego ao precioso ensino dos profetas 
acerca de Deus, que esta revelação de Seu paternal amor era coisa original, 
uma nova dádiva ao mundo. MDC 74.

14/01/2022

O Mistério Maior
Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó. 
Salmos 103:14. 

 O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. À luz que emana 
do Calvário, os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor, aparecem 
belos e atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-
se com santidade, justiça e poder. Enquanto contemplamos a majestade de 
Seu trono, alto e sublime, vemos Seu caráter em suas manifestações de 
misericórdia, e compreendemos, como nunca dantes, a significação 
daquele título enternecedor: "Pai nosso." GC 652.

 O grande Deus nos ensina a chamar-Lhe Pai. Ele deseja que 
compreenda quão ansiosa e ternamente Seu coração se compadece de nós 
em todas as nossas provas e tentações. "Como um pai se compadece de seus 
f ilhos, assim o Senhor Se compadece daqueles que O temem." Sal. 103:13. Mais 
depressa a mãe se esqueceria de seu f ilho, do que Deus de uma alma que 
nEle conf ia. OE 209.
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21/01/2022

Oração do Senhor

 O coração dos discípulos foi profundamente comovido enquanto eles 
escutavam. Tinham observado quão freqüentemente Jesus passava longas 
horas em solicitude, em comunhão com o Pai. Os dias, passava-os a servir 
às multidões que se comprimiam em torno dEle, e revelando os traiçoeiros 
sofismas dos rabis, e esse incessante labor deixava-O muitas vezes tão 
exausto que Sua mãe e Seus irmãos, e mesmo os discípulos, temiam que 
sacrificasse a vida. Ao volver, porém, das horas de oração que encerravam o 
cansativo dia, notavam-Lhe a expressão de paz na f isionomia, a sensação de 
refrigério que parecia desprender-se de Sua presença. Era de horas passadas 
com Deus que Ele saía, manhã após manhã, para levar aos homens a luz do 
Céu. Os discípulos haviam chegado a ligar essas horas de oração com o 
poder de Suas palavras e obras. Agora, ao escutar-Lhe as súplicas, sentiram 
o coração encher-se de respeito e humildade. Quando Ele acabou de orar, foi 
com certa convicção de sua profunda necessidade que exclamaram: "Senhor, 
ensina-nos a orar." Luc. 11:1. MDC 102.

E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse 
um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou 
aos seus discípulos. Lucas 11:1.

  A oração do Senhor foi duas vezes dada por nosso Salvador - primeiro 
à multidão, no Sermão da Montanha, e outra vez, meses mais tarde, aos 
discípulos apenas. Por um breve período haviam eles estado ausentes de seu 
Senhor, quando, ao voltarem, O encontraram absorto em comunhão com 
Deus. Como despercebido de sua presença, Ele continuou a orar em voz 
alta. Um brilho celeste irradiava da face do Salvador. Parecia mesmo 
encontrar-Se na presença do Invisível. E havia um vivo poder em Suas 
palavras, o poder de alguém que fala com Deus.
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 O Salvador não nos restringe, entretanto, ao emprego exato dessas 
palavras. Identificado com a humanidade, apresenta Seu próprio ideal de 
oração - palavras tão simples que podem ser adotadas por uma criancinha, 
e todavia tão compreensivas em sua amplitude que sua significação jamais 
poderá ser inteiramente apreendida pelos maiores espíritos. É-nos 
ensinado chegar a Deus com nosso tributo de ação de graças, dar a 
conhecer nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos, e 
rogar por misericórdia, em harmonia com a Sua promessa. MDC 103.

 Cada pessoa tem a prerrogativa de apresentar ao Senhor as suas 
necessidades particulares, bem como ações de graças pessoais pelas 
bênçãos que cada dia recebe. Mas as numerosas orações longas, sem vida e sem 
fé, que são feitas a Deus, em vez de Lhe serem uma satisfação, são-Lhe uma 
opressão. Oh! quanto precisamos nós de coração puro, convertido! 
Precisamos ter nossa fé fortalecida. “Pedi, e dar-se-vos-á”, é a promessa do 
Salvador, “buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.” Mateus 7:7. 
Devemos habituar-nos a confiar em Sua Palavra e a acrescentar a todas as 
nossas obras a luz e a graça de Cristo. Precisamos apossar-nos de Cristo e a 
Ele apegar-nos até que em nós se manifeste o poder transformador da Sua 
graça. Se quisermos refletir o caráter divino, precisamos ter fé em Cristo. 
9 TI 278. 

28/01/2022

Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. 
Salmos 90:16.

 A oração que, em resposta a este pedido, Cristo deu aos discípulos, 
não foi feita em linguagem difícil, mas com palavras simples, expressando 
as necessidades da pessoa. É curta, e refere-se diretamente às necessidades 
cotidianas.

Repetição do Pai Nosso

 Jesus não lhes apresenta nenhuma nova forma de oração. Aquilo 
que já anteriormente lhes ensinara, repete agora, como se lhes quisesse 
dizer: Vocês devem compreender o que já lhes dei. Isso encerra uma profundeza 
de sentido que vocês ainda não sondaram.



07

 Como podemos estar em dúvida e incerteza, e sentir-nos órfãos? 
Foi em benefício dos que haviam transgredido a lei que Jesus tomou sobre 
Si a natureza humana; Ele Se tornou como nós, a f im de podermos ter perene 
paz e segurança. Temos um Advogado nos Céus, e quem quer que O aceite como 
Salvador pessoal, não é deixado órfão, a carregar o fardo dos próprios pecados.    

04/02/2022

Família de Deus
Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um; 
por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2:11.

  Tão pronto, tão ansioso é o coração do Salvador de acolher-nos 
como membros da família de Deus, que logo nas primeiras palavras que 
devemos usar ao aproximar-nos de Deus, dá-nos a certeza de nossa divina 
relação - "Pai". [...]
 O mundo que Satanás tem pretendido, e sobre o qual tem 
governado com tirania cruel, o Filho de Deus, por uma vasta realização, 
circundou em Seu amor, pondo-o novamente em ligação com o trono de 
Jeová. Querubins e serafins, bem como os inumeráveis exércitos de todos 
os mundos não caídos, entoam cânticos de louvor a Deus e ao Cordeiro ao 
ser assegurado esse triunfo. Regozijaram-se em que à raça caída fosse 
aberto o caminho da salvação, e que a Terra fosse redimida da maldição do 
pecado. Quanto mais não se deveriam regozijar aqueles que são os objetos de 
tão surpreendente amor!

 "Amados, agora somos filhos de Deus." I João 3:2. E, se nós somos 
filhos, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de 
Cristo; se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele 
sejamos glorificados." Rom. 8:17. "Ainda não é manifesto o que havemos de 
ser. Mas sabemos que, quando Ele Se manifestar, seremos semelhantes a Ele; 
porque assim como é O veremos." I João 3:2. MDC 103-104.
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11/02/2022

Renúncia do Egoísmo
E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem 
está em amor está em Deus, e Deus nele. I João 4:16.
  

 A percepção do amor de Deus opera a renúncia do egoísmo. Ao 
chamarmos Deus nosso Pai, reconhecemos todos os Seus filhos como 
irmãos. Somos todos parte da grande teia da humanidade, todos membros 
de uma só família. Em nossas petições, devemos incluir nossos 
semelhantes da mesma maneira que a nós mesmos. Pessoa alguma ora 
direito, se busca bênção unicamente para si.

 "Que estás nos Céus." Mat. 6:9. Aquele a quem Cristo nos ordena 
considerar nosso Pai, "está nos Céus e faz tudo o que Lhe apraz." Sal. 115:3. 
Em Seu cuidado podemos repousar tranqüilos, dizendo: "No dia em que eu 
temer, hei de conf iar em Ti." Sal. 56:3. MDC 104-105.

 O primeiro passo mesmo ao aproximar-nos de Deus é conhecer e 
crer no amor que Ele nos tem (I João 4:16); pois é mediante a atração de Seu 
amor que somos induzidos a ir para Ele.

 O infinito Deus, disse Jesus, vos dá o privilégio de dEle vos 
aproximardes chamando-O de Pai. Compreende tudo quanto isto implica. 
Pai terreno algum já pleiteou tão fervorosamente com um f ilho errante como o 
faz com o transgressor Aquele que vos criou. Nenhum amorável interesse 
humano já acompanhou o impenitente com tão ternos convites. Deus 
mora em toda habitação; ouve cada palavra proferida, escuta cada oração 
erguida ao Céu, experimenta as dores e as decepções de cada alma, e 
considera o tratamento dispensado a pai e mãe, irmã, amigo e semelhante. 
Ele cuida de nossas necessidades, e Seu amor, Sua misericórdia e graça 
estão continuamente a fluir para satisfazer nossa necessidade.
 Mas se chamais a Deus vosso Pai, vós vos reconheceis Seus filhos, 
para ser guiados por Sua sabedoria, e ser obedientes em todas as coisas, 
sabendo que Seu amor é imutável. Aceitareis Seu plano para vossa vida. 
Como f ilhos de Deus, mantereis, como objeto de vosso mais elevado interesse, 
Sua honra, Seu caráter, Sua família, Sua obra. Tereis regozijo em reconhecer 
e honrar vossa relação com o Pai e com cada membro de Sua família. 
Alegrar-vos-eis em praticar qualquer ato, embora humilde, que contribua 
para Sua glória ou bem-estar de vossos semelhantes.
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 Este nome é aposto a todo seguidor de Cristo. É a herança do filho 
de Deus. A família recebe o nome do Pai. O profeta Jeremias, num tempo 
de cruciante tristeza e tribulação para Israel, orou: "Somos chamados pelo 
Teu nome; não nos desampares." Jer. 14:9.
 Este nome é santificado pelos anjos no Céu, pelos habitantes dos 
mundos não caídos. Quando orais: "Santificado seja o Teu nome" (Mat. 
6:9), pedis que seja santificado neste mundo, santificado em vós. Deus vos 
reconheceu como Seu filho, perante homens e anjos, orai para que não 
desonreis "o bom nome que sobre vós foi invocado". Tia. 2:7. Deus vos envia ao 
mundo como representantes Seus. Em cada ato da vida deveis tornar 
manifesto o nome de Deus. Esse pedido é um convite para que possuais o 
caráter dEle. Não Lhe podeis santificar o nome, nem podeis representá-Lo 
perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representeis a própria 
vida e caráter de Deus. Isto só podereis fazer mediante a aceitação da graça e 
justiça de Cristo. MDC 106-107.

 Mas santificar o nome do Senhor quer dizer muito mais do que 
isso. Podemos, como os judeus dos dias de Cristo, manifestar 
exteriormente a maior reverência por Deus, e todavia profanar 
constantemente o Seu nome. "O nome do Senhor" é "misericordioso e piedoso, 
tardio em iras e grande em benef icência e verdade; ... que perdoa a iniqüidade, 
e a transgressão, e o pecado." Êxo. 34:5-7. Da igreja de Cristo acha-se escrito 
"Este é o nome que Lhe chamarão: O Senhor é nossa justiça." Jer. 33:16.

18/02/2022

Santo Nome
Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por 
causa de vós. Romanos 2:24.

 Para santif icarmos o nome do Senhor é necessário que as palavras em 
que falamos do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. "Santo e 
tremendo é o Seu nome." Sal. 111:9. Não devemos nunca, de qualquer 
modo, tratar com leviandade os títulos ou nomes da Divindade. Ao orar, 
penetramos na sala de audiência do Altíssimo, e devemos ir à Sua presença 
possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em Sua presença. Os 
querubins e os santos serafins aproximam-se de Seu trono com solene 
reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres f initos e pecadores, apresentar-
nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador!
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 Os discípulos de Cristo esperavam a vinda imediata do reino de 

Sua glória; mas ao dar-lhes esta oração Jesus ensinou que o reino não devia 

ser então estabelecido. Deviam orar por sua vinda como acontecimento 

ainda no futuro. Mas essa petição era-lhes também uma certeza. 

Conquanto não devessem esperar a vinda do reino em seus dias, o fato de 

haver Jesus recomendado que por ela orassem, constitui prova de que 

certamente virá no tempo designado por Deus.

25/02/2022

O Reino

Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
Mateus 6:10.

  
 Deus é nosso Pai, que nos ama e de nós cuida, como filhos Seus que 

somos; Ele é também o grande Rei do Universo. Os interesses de Seu reino 

são nossos interesses, e nós devemos trabalhar por seu reerguimento.

 O reino da graça de Deus está sendo agora estabelecido, visto que 

corações que têm estado sobrecarregados de pecado e rebelião se rendem à 

soberania de Seu amor. O completo estabelecimento do reino de Sua glória, 

porém, não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo ao mundo. "O reino, e o 

domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao 

povo dos santos do Altíssimo." Dan. 7:27. Eles herdarão o reino que lhes 

foi preparado "desde a fundação do mundo". Mat. 25:34. E Cristo assumirá 

Seu grande poder e reinará. MDC 107-108.



11

04/03/2022

 As portas celestes tornar-se-ão a erguer, e, com miríades de 
miríades e milhares de milhares de santos, nosso Salvador sairá como Rei dos 
reis e Senhor dos senhores. Jeová Emanuel "será rei sobre toda a Terra; naquele 
dia, um será o Senhor, e um será o Seu nome". Zac. 14:9. "O tabernáculo de 
Deus" estará com os homens, "pois com eles habitará, e eles serão o Seu 
povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus." Apoc. 21:3.

  

Assim diz o SENHOR: 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 entender e me conhecer, que eu sou o SENHOR, que faço 
beneficência, juízo e justiça na terra; porque destas coisas me agrado, 
diz o SENHOR. Jeremias 9:23-24.

 Não pode o homem mostrar maior fraqueza que permitir se lhe 
atribua a honra por dons que são outorgados pelo Céu. O verdadeiro cristão 
fará com que Deus seja o primeiro, o último e o melhor em tudo. Nenhum 
ambicioso motivo logrará arrefecer seu amor por Deus; firmemente, 
perseverantemente, fará que advenha honra a seu Pai celestial. É quando 
somos f iéis em exaltar o nome de Deus, que nossos impulsos são postos sob a 
divina supervisão e somos capacitados a desenvolver faculdades espirituais 
e intelectuais. PR 68.

 Antes dessa vinda, porém, disse Jesus: "Este evangelho do reino 
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes." Mat. 
24:14. Seu reino não virá enquanto as boas novas de Sua graça não 
houverem sido levadas a toda a Terra. Assim, quando nos entregamos a Deus, 
e ganhamos outras almas para Ele, apressamos a vinda de Seu reino. 
Unicamente aqueles que se consagram a Seu serviço, dizendo: "Eis-me aqui, 
envia-me a mim" (Isa. 6:8), para abrir os olhos cegos, para desviar homens "das 
trevas... à luz e do poder de Satanás a Deus, a f im de que recebam a remissão 
dos pecados e sorte entre os santif icados" (Atos 26:18) - unicamente eles oram 
com sinceridade: "Venha o Teu reino." Mat. 6:10. MDC 108-109.

O Reino - Parte II
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11/03/2022

Singela Petição
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Lucas 11:3.

 Toda promessa na Palavra de Deus nos fornece assunto de oração, 
apresentando a empenhada palavra de Jeová como nossa garantia. Seja qual 
for a bênção espiritual de que necessitemos, cabe-nos o privilégio de 
reclamá-la por meio de Jesus. Podemos dizer ao Senhor, com a singeleza de 
uma criança, justamente o que necessitamos. Podemos declarar-Lhe nossos 
negócios temporais, pedindo-Lhe pão e roupa da mesma maneira que o pão da 
vida e o vestido da justiça de Cristo. Vosso Pai celeste sabe que tendes 
necessidade de todas estas coisas, e sois convidados a pedir-Lhas. É mediante o 
nome de Jesus que se recebe todo favor. Deus honrará esse nome, e suprirá 
vossas necessidades dos tesouros de Sua liberalidade.
 Não esqueçais, porém, que, ao vos chegardes a Deus como vosso Pai, 
reconheceis vossa relação de f ilho. Não somente conf iais em Sua bondade, mas 
em tudo vos submeteis ao Seu querer, sabendo que Seu amor é imutável. 
Entregai-vos para fazer-Lhe o serviço. Foi àqueles a quem Jesus mandou 
que buscassem primeiro o reino de Deus e Sua justiça, que Ele deu a 
promessa: "Pedi e recebereis." João 16:24. MDC 133.

  

 A oração do Senhor não foi destinada para ser simplesmente 
repetida como uma fórmula, mas é uma ilustração de como devem ser as 
nossas orações — simples, fervorosas e amplas. Em singela petição, contemos 
ao Senhor as nossas necessidades exprimindo gratidão por Suas bênçãos. Desse 
modo, saudaremos a Jesus como hóspede bem-vindo em nosso lar e 
coração. Em família, convém evitar orações longas e sobre assuntos que não 
têm a ver com o interesse de todos. Essas orações enfadam, em vez de 
constituírem um privilégio e uma bênção. Que o momento da hora da oração 
seja agradável e interessante. 6 TI 357.
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18/03/2022

Tua Vontade na Terra e Céu

 No Céu, porém, o serviço não é prestado no espírito de exigência legal. 
Quando Satanás se rebelou contra a lei de Jeová, a idéia de que existia uma lei 
ocorreu aos anjos quase como o despertar para uma coisa em que não se havia 
pensado. Em seu ministério, os anjos não são como servos, mas como filhos. 
Existe perfeita unidade entre eles e seu Criador. A obediência não lhes é 
pesada. O amor para com Deus torna o Seu serviço uma alegria. Assim, em 
toda alma em que Cristo, a esperança da glória, habita, ecoam Suas 
palavras: "Deleito-Me em fazer a Tua vontade, ó Deus Meu; sim, a Tua lei 
está dentro do Meu coração." Sal. 40:8.
 A petição: "Seja feita a Tua vontade, tanto na Terra como no Céu" 
(Mat. 6:10), é uma oração para que o reino do mal termine na Terra, o pecado 
seja para sempre destruído, e o reino da justiça se venha a estabelecer. Então, na 
Terra como no Céu se cumprirá "todo o desejo da Sua bondade". 
II Tess. 1:11. MDC 109-110.

  
 A vontade de Deus exprime-se nos preceitos de Sua santa lei, e os 
princípios desta lei são os mesmos princípios do Céu. Os anjos celestes não 
atingem mais alto conhecimento do que saber a vontade de Deus; e fazer 
Sua vontade é o mais elevado serviço em que se possam ocupar suas faculdades.

 O Salvador viveu neste mundo aquela vida que o amor a Deus 
constrangerá todo verdadeiro crente em Cristo a viver. Ao seguir-Lhe o 
exemplo, em nossa obra médico-missionária, revelaremos ao mundo que nossas 
credenciais procedem do alto, que como representantes do reino do Céu estamos 
cumprindo as palavras da Oração do Senhor: "Venha o Teu reino." Mat. 6:10. 
(Man. 130, 1902). MS 23.

Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça 
dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé 
com poder; para que o nome de nosso SENHOR Jesus Cristo seja em vós 
glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 
II Tessalonicenses 1:11-12.
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Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: 
Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é 
este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. João 4:28-30.

25/03/2022

Espírito Missionário

  

 Os membros devem contribuir alegremente para a manutenção do 
ministério. Devem exercer abnegação e economia, a fim de não ficar atrás 
em nenhum valioso dom. Somos peregrinos e estrangeiros, procurando 
uma pátria melhor, e toda alma deve fazer com Deus um concerto 
com sacrifício. [...]

 Professamos acreditar que a comissão que Cristo deu aos discípulos 
também é determinada a nós. Estamos cumprindo isso? Queira Deus 
perdoar nossa terrível negligência ao não fazermos o trabalho que até agora 
tocamos escassamente com as pontas de nossos dedos. 8 TI 35.

 O espírito missionário nos habilita a apreciar melhor as palavras da 
Oração do Senhor, quando Ele nos ordena orar: "Venha o Teu reino. Seja 
feita a Tua vontade, tanto na Terra como no Céu." Mat. 6:10. O espírito 
missionário amplia nossos pensamentos e nos coloca em união com todos os que 
têm compreensão da expansiva influência do Espírito Santo. FEC 210.

 E é dever dos que trabalham na palavra e na doutrina manifestar um 
justo espírito de sacrifício. Repousa sobre aqueles que recebem os liberais 
donativos da igreja, e administram os meios no tesouro de Deus, uma 
solene responsabilidade. Cumpre-lhes estudar cuidadosamente as 
providências do Senhor, a f im de discernir onde existe a maior necessidade. 
Eles têm de ser colaboradores de Cristo no estabelecer Seu reino na Terra, 
em harmonia com a oração do Salvador. [...]
 Deve-se considerar a obra em todo o mundo. Novos campos têm de 
ser penetrados. Lembrem-se nossos irmãos de que se exigem muitos meios e 
muito trabalho árduo para levar a obra avante em novos campos. OE 454.
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01/04/2022

O Pão Diário 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. 

 A primeira metade da oração que Jesus nos ensinou, diz respeito ao 
nome, ao reino e à vontade de Deus - que Seu nome seja honrado, Seu reino 
estabelecido, e Sua vontade cumprida. Depois de assim haverdes tornado o 
serviço de Deus a primeira coisa em vosso interesse, podeis pedir com conf iança 
de que vossas próprias necessidades serão supridas. Se renunciastes ao próprio 
eu, entregando-vos a Cristo, sois um membro da família de Deus, e tudo 
quanto há na casa de vosso Pai vos pertence. Todos os tesouros de Deus vos 
estão franqueados - tanto o mundo que agora existe, como o por vir. O 
ministério dos anjos, o dom de Seu Espírito, as atividades de Seus servos - 
tudo é para vós. O mundo, com tudo que nele há, pertence-vos até onde isto 
seja para vosso benefício. A própria inimizade do maligno se demonstrará 
uma bênção, na disciplina que vos proporciona para o Céu. Se vós sois de 
Cristo, "tudo é vosso". I Cor. 3:21.
 Sois, porém, como uma criança a quem não se confia ainda a 
direção de sua herança. Deus não vos entrega vossa preciosa possessão, para 
que Satanás, por seus astutos ardis, não vos engane, como fez com o primeiro 
par no Éden. Cristo a mantém para vós, além do alcance do espoliador. 
Como a criança, recebereis dia a dia o necessário para a necessidade diária. 
Cada dia deveis orar: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje." Mat. 6:11. 
Não desanimeis se não tendes o suficiente para amanhã. Tendes a garantia 
de Sua promessa: "Habitarás na Terra e, verdadeiramente, serás alimentado." 
Sal. 37:3. Diz Davi: "Fui moço e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o 
justo, nem a sua descendência a mendigar o pão." Sal. 37:25. Aquele Deus que 
mandou os corvos alimentarem Elias junto à fonte de Querite, não passará 
por alto um de Seus filhos fiéis, pronto a se sacrificar. A respeito daquele 
que anda em justiça, está escrito: "O seu pão lhe será dado, e as suas águas 
serão certas." Isa. 33:16. "Não serão envergonhados nos dias maus e nos 
dias de fome se fartarão." Sal. 37:19. MDC 110.  
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Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 
Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos 
nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:31-32.

08/04/2022

O Pão Diário - Parte II

 

 "Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a f im de 
que, tendo sempre, em tudo, toda suf iciência, superabundeis em toda boa obra." 
II Cor. 9:8. "O que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em 
abundância, em abundância também ceifará." II Cor. 9:6. MDC 111-112.  

  Aquele que abrandava os cuidados e ansiedades de Sua mãe viúva, e 
a ajudava a prover a casa de Nazaré, compreende toda mãe em sua luta por 
prover alimento aos filhos. O que Se compadeceu das turbas porque 
"estavam fatigadas e derramadas" (Mat. 9:36, Versão Trinitariana), ainda 
Se compadece dos pobres sofredores. Sua mão está estendida para eles em 
uma bênção; e na própria oração que ensinou aos Seus discípulos, ensina-
nos a lembrar os pobres.
 Quando oramos: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje" (Mat. 
6:11), pedimos para outros da mesma maneira que para nós mesmos. E 
reconhecemos que aquilo que Deus nos dá não é somente para nós. Deus nos dá 
em depósito, a f im de podermos alimentar os famintos. Em Sua bondade, 
providenciou para os pobres. (Sal. 68:10.) E Ele diz: "Quando deres um 
jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os 
teus parentes, nem vizinhos ricos. ... Mas, quando fizeres convite, chama os 
pobres, aleijados, mancos e cegos e serás bem-aventurado; porque eles não 
têm com que to recompensar; mas recompensado serás na ressurreição dos 
justos." Luc. 14:12-14.
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 A oração pelo pão de cada dia inclui, não somente o alimento para 
sustentar o corpo, mas aquele pão espiritual que nos nutrirá para a vida 
eterna. Jesus nos ordena: "Trabalhai não pela comida que perece, mas pela 
comida que permanece para a vida eterna." João 6:27. Ele diz: "Eu sou o pão 
vivo que desceu do Céu; se alguém comer desse pão, viverá para sempre." João 
6:51. Nosso Salvador é pão da vida, e é mediante a contemplação de Seu amor, e 
recebendo esse amor no coração, que nos nutrimos do pão que desceu do Céu.

 

Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 
João 6:33.

 Cristo ensinou Seus discípulos a orar: "O pão nosso de cada dia dá-
nos hoje." Mat. 6:11. E apontando às flores, dava-lhes esta segurança: "Se 
Deus assim veste a erva do campo, ... não vos vestirá muito mais a vós?" 
Mat. 6:30. Cristo está constantemente operando para atender a esta oração e 
cumprir esta promessa. Um poder invisível está trabalhando continuamente 
para servir ao homem, para alimentá-lo e vesti-lo. Nosso Senhor emprega 
muitos meios para fazer da semente, aparentemente desperdiçada, uma 
planta viva. E supre, em proporção conveniente, tudo quanto é requerido 
para produzir a colheita. PJ 81.

15/04/2022

O Pão Espiritual

 Recebemos a Cristo por meio de Sua Palavra; e o Espírito Santo é 
dado a fim de esclarecer a Palavra ao nosso entendimento, 
impressionando-nos o coração com suas verdades. Devemos dia a dia orar 
para que, ao lermos Sua Palavra, Deus envie Seu Espírito a fim de que se 
nos revele a verdade que nos fortaleça a alma para a necessidade do dia.
 Ensinando-nos a pedir cada dia o que necessitamos - tanto as 
bênçãos temporais como as espirituais - Deus tem um propósito para 
nosso bem. Deseja que reconheçamos nossa dependência de Seu constante 
cuidado; pois procura atrair-nos em comunhão com Ele. Nessa comunhão com 
Cristo, mediante a oração e o estudo das grandes e preciosas verdades de Sua 
Palavra, seremos alimentados, como almas que têm fome; como os que têm sede, 
seremos saciados à fonte da vida. MDC 112.
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22/04/2022

 É fazendo as obras de Cristo, atendendo como Ele aos sofredores e 
aflitos, que nós devemos aperfeiçoar o caráter cristão. É para o nosso bem que 
Deus nos convida a praticar a abnegação por amor de Cristo, a levar a cruz, a 
trabalhar e nos sacrif icarmos procurando salvar o que está perdido. [...]

  Deus nos comunica Suas bênçãos, a fim de que as possamos 
transmitir a outros. Quando Lhe pedimos o pão de cada dia, Ele olha ao nosso 
coração a ver se o repartiremos com os mais necessitados que nós. Quando 
oramos: “Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador” (Lucas 18:13), observa 
para ver se manifestaremos compaixão àqueles com quem nos associamos. Esta 
é a prova de nossa ligação com Deus, que sejamos misericordiosos assim 
como nosso Pai no Céu.

Transmitindo ao Próximo
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos 
outros; porque quem ama aos outros cumpriu a lei. [...] O amor não faz mal ao 
próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:8, 10.
 

 Deus está sempre dando; e a quem são concedidos os Seus dons? Aos que 
são impecáveis no caráter? “Faz que o Seu Sol se levante sobre maus e bons, e a 
chuva desça sobre justos e injustos.” Mateus 5:45. Não obstante a 
pecaminosidade do gênero humano, não obstante tantas vezes ofendermos 
o coração de Cristo e nos demonstrarmos tão ingratos, ainda ao Lhe 
pedirmos perdão Ele não nos repele. Seu amor nos é abundantemente 
oferecido, e Ele nos recomenda: “Que vos ameis uns aos outros; como Eu 
vos amei a vós.” João 13:34. 6 TI 283-284.

 Pela graça de Cristo, nossos esforços para abençoar os outros, não são 
apenas o meio de nosso crescimento na graça, mas também aumentam nossa 
felicidade futura e eterna. Aos que têm sido coobreiros de Cristo, dir-se-á: 
"Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te 
colocarei; entra no gozo do teu Senhor." Mat. 25:23. (RH, 27 de junho de 
1893). CSM 164.
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 O perdão, porém, tem sentido mais amplo do que muitos supõem. 
Dando a promessa de que perdoará "abundantemente", Deus acrescenta, 
como se o significado dessa promessa excedesse a tudo que pudéssemos 
compreender: "Os Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, 
nem os vossos caminhos, os Meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim 
como os céus são mais altos do que a Terra, assim são os Meus caminhos 
mais altos do que os vossos caminhos, e os Meus pensamentos, mais altos 
do que os vossos pensamentos." Isa. 55:8 e 9. O perdão de Deus não é 
meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. É não 
somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento 
de amor redentor que transforma o coração. Davi tinha a verdadeira 
concepção do perdão ao orar: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e 
renova em mim um espírito reto." Sal. 51:10. E noutro lugar ele diz: "Quanto 
está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas 
transgressões." Sal. 103:12. MDC 113-114.

O Perdão de Deus e o Nosso 

 

29/04/2022

 Jesus nos ensina que só poderemos receber o perdão de Deus se também 
nós perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele, e esse 
amor não nos pode tocar o coração sem criar amor por nossos irmãos.
 Terminando a oração do Senhor, Jesus acrescentou: [Mat 6:14-15]. 
Aquele que não perdoa, obstrui o próprio conduto pelo qual, unicamente, 
pode receber misericórdia de Deus. Não deve pensar que, a menos que os que 
nos prejudicaram, confessem o mal, estamos justif icados ao privá-los de nosso 
perdão. É dever deles, sem dúvida, humilhar o coração pelo arrependimento e 
conf issão; cumpre-nos, porém, ter espírito de compaixão para com os que 
pecaram contra nós, quer confessem quer não suas faltas. Não importa quão 
cruelmente nos tenham ferido, não devemos acariciar nossos ressentimentos, 
simpatizando com nós mesmos pelos males que nos são causados; mas, como 
esperamos nos sejam perdoadas nossas ofensas contra Deus, cumpre-nos 
perdoar a todos os que nos têm feito mal.

E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos 
nossos devedores. Mateus 6:12.
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 Que Cristo, a divina Vida, habite em vós, e manifeste por vosso 
intermédio o amor de origem celeste que irá inspirar esperança no 
desalentado e levar paz ao coração ferido pelo pecado. Ao aproximar-nos 
de Deus, eis a condição que temos de satisfazer ao pisar o limiar - que, 
recebendo misericórdia de Sua parte, nos entreguemos a nós mesmos para 
revelar a outros Sua graça.

O Amor Perdoador de Deus

 O elemento essencial para que possamos receber e comunicar 
o amor perdoador de Deus, é conhecer e crer o amor que Ele nos tem. 
I João 4:16. Satanás opera por meio de todo engano de que pode dispor a 
fim de não distinguirmos esse amor. Levar-nos-á a pensar que nossas faltas e 
transgressões têm sido tão ofensivas que o Senhor não tomará em consideração 
nossas orações, e não nos abençoará nem salvará. Não podemos ver em nós 
mesmos senão fraqueza, coisa alguma que nos recomende a Deus, e 
Satanás nos diz que é inútil; não podemos remediar nossos defeitos de 
caráter. Quando tentamos ir ter com Deus, o inimigo segreda: "Não 
adianta orares; não praticaste aquela má ação? Não pecaste contra Deus, e 
não violaste tua consciência?" Temos, porém, o direito de dizer ao inimigo que 
"o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purif ica de todo pecado". I João 1:7. 
MDC 114-115.

 Deus, em Cristo, ofereceu-Se por nossos pecados. Sofreu a cruel 
morte de cruz, carregou por nós o peso da culpa, "o justo pelos injustos" (I Ped. 
3:18), a fim de poder manifestar-nos Seu amor, e atrair-nos a Si. E diz: 
"Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos 
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." Efés. 4:32.

Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, 
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. I Pedro 5:8.

06/05/2022

 

 Um dos pecados mais comuns, e que é seguido dos resultados mais 
perniciosos, é a tolerância de um espírito não disposto a perdoar. Quantos não 
abrigam animosidade ou espírito de vingança, e então curvam a cabeça diante 
de Deus e pedem para serem perdoados assim como perdoam. Certamente não 
podem possuir o verdadeiro senso do que esta oração importa, ou não a 
tomariam nos lábios. 5 TI 170.    
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13/05/2022

Orar e Crer 
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. I Pedro 2:24-25.

 Não devemos procurar diminuir nossa culpa escusando o pecado. 
Cumpre-nos aceitar a divina avaliação do pecado, e essa é deveras pesada. 
Unicamente o Calvário pode revelar a terrível enormidade do pecado. Caso 
devêssemos suportar nossa própria culpa, ela nos esmagaria. Mas o Inocente 
tomou-nos o lugar; conquanto não a merecesse, Ele assumiu a nossa 
iniqüidade. "Se confessarmos os nossos pecados", Deus "é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." I João 1:9. 
Gloriosa verdade! - justo para com Sua lei, e todavia Justif icador de todos 
quantos acreditam em Jesus. "Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas 
a iniqüidade e que Te esqueces da rebelião do restante da Tua herança? O 
Senhor não retém a Sua ira para sempre, porque tem prazer na 
benignidade." Miq. 7:18. MDC 115-116.

 
 Quando sentimos que pecamos, e não nos é possível orar, é o momento de 
orar. Talvez nos sintamos envergonhados e profundamente humilhados; 
devemos, porém, orar e crer. "Esta é uma palavra fiel e digna de toda 
aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos 
quais eu sou o principal." I Tim. 1:15. O perdão, a reconciliação com Deus, 
não nos é concedido, como recompensa por nossas obras, não é outorgado 
em virtude dos méritos de homens pecadores, mas é uma dádiva feita a nós, 
a qual tem na imaculada justiça de Cristo o fundamento de Sua disposição.
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20/05/2022

Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e 
perdoou-lhe a dívida. Mateus 18:27.

 Os ensinos dessa parábola não devem ser mal-aplicados, porém. O 
perdão de Deus não nos diminui de modo algum o nosso dever de obedecer-Lhe. 
Assim também o espírito de perdão para com nosso próximo não diminui o 
direito de justa obrigação. Na oração que Cristo ensinou aos discípulos, 
disse: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos 
nossos devedores." Mat. 6:12. Com isso não queria Ele dizer que para nos 
serem perdoados os pecados não devemos requerer de nossos devedores nossos 
justos direitos. Se não puderem pagar, embora isso seja o resultado de má 
administração, não devem ser lançados na prisão, oprimidos ou mesmo 
tratados severamente; todavia a parábola tampouco nos ensina a animar a 
indolência. A Palavra de Deus declara: "Se alguém não quiser trabalhar, não 
coma também." II Tess. 3:10. O Senhor não requer do trabalhador 
diligente que suporte outros na ociosidade. Para muitos, a causa de sua 
pobreza é um desperdício de tempo, uma falta de esforço. Se essas faltas não 
forem corrigidas por aqueles que com elas condescendem, tudo que se f izer em 
seu auxílio será como pôr riquezas em saco sem fundo. Todavia há uma pobreza 
inevitável, e devemos manifestar ternura e compaixão para com os 
desafortunados. Devemos tratar os outros como quereríamos ser tratados 
sob circunstâncias idênticas. PJ 247-248.

 
 Na parábola, o senhor intimou à sua presença o devedor malvado e 
disse-lhe: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me 
suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, 
como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o 
entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia." Mat. 
18:32-34. "Assim", disse Jesus, "vos fará também Meu Pai celestial, se do 
coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas." Mat. 18:35. 
Aquele que recusa perdoar, rejeita a única esperança de perdão.

Justa Obrigação
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O Dever e Privilégio de Orar 
Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em 
tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. 
Filipenses 4:6.

 Nossa grande necessidade é ela mesma um argumento, e intercede 
muito eloqüentemente em nosso favor. Temos, porém, de buscar ao Senhor 
a fim de que faça essas coisas por nós. Diz Ele: "Pedi, e dar-se-vos-á." Mat. 
7:7. "Aquele que nem mesmo a Seu próprio Filho poupou, antes, O 
entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as 
coisas?" Rom. 8:32. CC 94-95.

 As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As 
sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado; e tudo isso por não 
fazerem uso do privilégio da oração, que Deus lhes conferiu. Por que 
deveriam os f ilhos e f ilhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é 
a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do Céu, onde se acham armazenados 
os ilimitados recursos da Onipotência? Sem oração constante e diligente 
vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do 
caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o 
caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, pela súplica 
fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. 

27/05/2022

 Nosso Pai celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude 
de Suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de Seu 
ilimitado amor. Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco! [...]

 

 Há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça 
nossas orações e a elas atenda. Uma das primeiras delas é sentirmos nossa 
necessidade de Seu auxílio. Ele prometeu: "Derramarei água sobre o sedento 
e rios, sobre a terra seca." Isa. 44:3. Os que têm fome e sede de justiça, que 
anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem 
de estar aberto à influência do Espírito; ao contrário não pode ser obtida a 
bênção de Deus.
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 Deus, em Seu grande amor, procura desenvolver em nós as 
preciosas graças do Seu Espírito. Permite que enfrentemos obstáculos, 
perseguições e dif iculdades, não como uma maldição, mas como a maior bênção 
de nossa vida. Toda tentação resistida, toda provação valorosamente 
suportada, traz-nos uma nova experiência, levando-nos avante na obra da 
edificação do caráter. A alma que, mediante o poder divino, resiste à 
tentação, revela ao mundo e ao universo celeste a eficácia da graça 
de Cristo. MDC 116-117.

03/06/2022

Resistindo à Tentação

 
 A tentação é um estímulo a pecar, e isto não procede de Deus, mas 
de Satanás, e do mal que há em nosso próprio coração. "Deus não pode ser 
tentado pelo mal e a ninguém tenta." Tia. 1:13.
 Satanás procura levar-nos à tentação, a fim de que o mal que existe 
em nosso caráter se possa revelar perante os homens e os anjos, de modo 
que ele nos reivindique como seus. Na simbólica profecia de Zacarias, vê-se 
Satanás à direita do Anjo do Senhor, acusando Josué, o sumo sacerdote, o 
qual está vestido de vestidos sujos, e resistindo (o diabo) à obra que o Anjo 
deseja fazer em favor dele. Isto representa a atitude de Satanás para com 
toda alma a quem Cristo busca atrair para Si. O inimigo nos induz ao pecado, 
e depois nos acusa em face do universo celeste como indignos do amor de Deus. 
Mas "o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás; sim, o 
Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende; não é este um tição tirado do 
fogo?" Zac. 3:2. E disse a Josué: "Eis que tenho feito com que passe de ti a 
tua iniqüidade e te vestirei de vestes novas." Zac. 3:4.

E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o 
poder, e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6:13.
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Orando com Sinceridade

 É perigoso deter-nos a considerar as vantagens que poderemos colher 
em ceder às sugestões de Satanás. O pecado resulta em desonra e ruína para 
toda pessoa que com ele condescende; sua natureza, porém, é de molde a 
cegar e iludir, e nos engodará com lisonjeiras perspectivas. Caso nos 
aventuremos no terreno do inimigo, não temos nenhuma garantia de 
proteção contra o seu poder. Cumpre-nos, no que de nós depender, cerrar toda 
entrada pela qual ele possa encontrar acesso à alma.

 A única salvaguarda contra o mal é a presença de Cristo no coração 
mediante a fé em Sua justiça. É por causa da existência do egoísmo em 
nosso coração, que a tentação tem poder sobre nós. Ao contemplarmos, no 
entanto, o grande amor de Deus, o egoísmo se nos apresenta em seu horrível e 
repugnante caráter, e nosso desejo é vê-lo expelido da alma. À medida que o 
Espírito Santo glorifica a Cristo, nosso coração é abrandado e subjugado, 
as tentações perdem sua força, e a graça de Cristo transforma o caráter. 
MDC 117-118.

E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é 
o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para 
a esquerda. Isaías 30:21.

10/06/2022

 Conquanto, porém, não nos devamos abater com a provação, por 
mais severa que seja, cumpre-nos orar para que Deus não permita que sejamos 
induzidos a uma situação em que os desejos de nosso próprio coração mau nos 
arrastem. Ao fazer a oração que Jesus nos ensinou, submetemo-nos à guia 
de Deus, pedindo-Lhe guiar-nos por caminhos seguros. Não podemos fazer 
essa oração com sinceridade, e ainda decidir trilhar qualquer senda de nossa 
própria escolha. Esperaremos Sua mão para nos conduzir; escutar-Lhe-
emos a voz, dizendo: "Este é o caminho; andai nele." Isa. 30:21.

 A súplica: "Não nos deixes cair em tentação" (Mat. 6:13), é em si 
mesma uma promessa. Se nos entregamos a Deus, temos a certeza de que 
Ele "vos não deixará tentar acima do que podeis; antes, com a tentação dará 
também o escape, para que a possais suportar". I Cor. 10:13.
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Batalha Espiritual 

 Como a Pedro, é-nos dirigida a palavra: "Satanás vos pediu para vos 
cirandar como trigo. Mas Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça." 
Luc. 22:31 e 32. Graças a Deus, não somos deixados sozinhos. Aquele que 
"amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna" ( João 3:16), 
não nos abandonará na batalha contra o adversário de Deus e do homem. 
"Eis", diz Ele, "que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a 
força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Luc. 10:19.

 Cristo jamais abandonará a alma por quem morreu. A alma poderá 
deixá-Lo, e ser vencida pela tentação; Cristo, porém, não pode nunca Se 
desviar daquele por quem pagou o resgate com a própria vida. Fosse nossa 
visão espiritual vivif icada, e veríamos almas vergadas sob a opressão e 
carregadas de desgosto, oprimidas como o carro sob os molhos, e prestes a morrer 
em desalento. Veríamos anjos voando rapidamente em auxílio desses tentados, 
os quais se encontram como às margens de um precipício. Os anjos celestes 
impelem para trás os exércitos malignos que circundam essas almas, 
induzindo-as a pôr os pés no f irme fundamento. As batalhas travadas entre os 
dois exércitos são tão reais como os combates entre os exércitos deste mundo, e do 
resultado do conflito dependem destinos eternos.

17/06/2022

 Vivei em contato com o Cristo vivo, e Ele vos segurará firmemente 
com uma mão que nunca soltará. Conhecei e crede o amor que Deus nos tem, e 
estareis seguros; esse amor é uma fortaleza inexpugnável contra todos os 
enganos e assaltos de Satanás. "Torre forte é o nome do Senhor; para ela 
correrá o justo e estará em alto retiro." Prov. 18:10. MDC 118-119.

Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 
I Pedro 5:7.
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24/06/2022

Crise Final 
Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; 
Cetro de eqüidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8.

 A última, como a primeira sentença da Oração do Senhor, volve-nos 
para o Pai como Se achando acima de todo poder e autoridade e todo nome que se 
nomeia. O Salvador contemplou os anos que se estendiam diante dos Seus 
discípulos, não como haviam sonhado, ao brilho da prosperidade e da 
honra mundanas, mas obscurecidos pelas tempestades do ódio humano e 
da ira satânica. Por entre os conflitos e ruína nacionais, seriam os passos dos 
discípulos rodeados de perigos, oprimindo-se-lhes muitas vezes o coração 
de temor. Eles veriam Jerusalém reduzida à desolação, o templo arrasado, 
seu culto para sempre acabado, e Israel disperso para todas as terras, quais 
náufragos em uma praia deserta. Jesus disse: "E ouvireis de guerras e de 
rumores de guerras." "... se levantará nação contra nação, e reino contra 
reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas 
essas coisas são o princípio das dores." Mat. 24:6-8. Todavia os seguidores 
de Cristo não deviam temer que sua esperança ficasse perdida, ou que Deus 
houvesse abandonado a Terra. O poder e a glória pertencem Àquele cujos 
grandes desígnios avançam ainda, não entravados, rumo à consumação. Na 
oração que exprime suas necessidades diárias, os discípulos de Cristo 
foram guiados a olhar acima de todo poder e domínio do mal, ao Senhor 
seu Deus, cujo reino domina sobre todos, e o qual é seu Pai e seu Amigo 
eternamente.
 A ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o 
mundo. As profecias que tiveram seu parcial cumprimento na queda de 
Jerusalém, têm mais direta aplicação aos derradeiros dias. Encontramo-nos no 
limiar de grandes e solenes acontecimentos. Acha-se diante de nós uma crise, 
como o mundo jamais presenciou. E, quão doce nos é, a nós, como aos 
primeiros discípulos, a certeza que nos é dada, de que o reino de Deus 
domina para sempre! O programa dos acontecimentos por vir está nas 
mãos de nosso Criador. A Majestade do Céu tem a Seu cargo o destino das 
nações, bem como os interesses de Sua igreja. A todo instrumento na realização 
de Seus planos, como a Ciro outrora, diz o divino Instrutor: "Eu te cingirei, 
ainda que tu Me não conheças." Isa. 45:5. MDC 120-121.
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Discernindo as Armadilhas

 Ninguém, sem oração, se encontra livre de perigo durante um dia ou 

uma hora que seja. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para 

compreender a Sua Palavra. Ali estão revelados as armadilhas do tentador, e os 

meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. Satanás é perito em citar as 

Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera 

fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, 

nunca perdendo de vista nossa sujeição a Deus. Ao mesmo tempo em que 

nos devemos guardar constantemente contra os ardis de Satanás, cumpre 

com fé orar sempre: "Não nos deixes cair em tentação." Mat. 6:13. GC 530.

01/07/2022

 

 Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça 

em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas, e 

que, caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, 

procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, 

enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos os 

que se arriscam a penetrar em seu terreno. Unicamente com humilde 

confiança em Deus, e obediência a todos os Seus mandamentos, 

poderemos achar-nos seguros.

Aparte-se do mal, e faça o bem; Busque a paz, e siga-a. Porque os olhos do 
Senhor estão sobre os justos, E os seus ouvidos atentos às suas orações; Mas o 
rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, 
se fordes zelosos do bem? I Pedro 3:11-13.
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 Associai-vos com pessoas de classe terrena, sensual, diabólica. 
Tendes respirado pestilência moral, e estais em sério risco de fracassar onde 
poderíeis vencer, se vos colocásseis na devida relação para com Jesus, 
tornando Sua vida e Seu caráter o vosso critério. [...]

Manter Distância
Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes. 
I Coríntios 15:33.

 Não vos deveis colocar em posição de ser corrompidos por 
companheiros dissolutos. Como alguém que ama a vossa alma, rogo-vos 
que vos esquiveis o quanto possível à companhia dos libertinos, dos licenciosos e 
dos ímpios. (Carta 8, 1893). [...]

08/07/2022

 Precisamos aprender da experiência passada como evitar as falhas. 
Oramos ao nosso Pai celestial: “Não nos deixes cair em tentação,” e então, 
muito freqüentemente, falhamos em guardar os nossos pés de não cairmos 
em tentação. Devemos estar longe das tentações, e assim será mais fácil vencer. 
O nosso êxito é acertado por nós mesmos através da graça de Cristo. Devemos 
rolar do caminho a pedra de tropeço que causa a nós mesmos e aos outros 
tanta tristeza. 7 TI 239.

 

 Jesus reprovou a intemperança, a satisfação do próprio eu e a 
leviandade; todavia Ele era sociável por natureza. Aceitava convites para 
jantar com os cultos e nobres, da mesma maneira que com os pobres e aflitos. 
Nessas ocasiões, Sua conversação era de molde a elevar, instruir, mantendo 
os ouvintes maravilhados. Não dava nenhuma permissão a cenas de 
dissipação e orgia, todavia a felicidade pura Lhe era aprazível. Um casamento 
judaico era uma ocasião solene e impressiva, cujo prazer e alegria não 
desagradavam ao Filho do homem. (Redemption or the Miracles of Jesus, 
págs. 13-14). Temp. 192-193.
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Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, 
ganhaste a teu irmão. Mateus 18:15.

 Não permitamos que nosso ressentimento resulte em maldade. 
Não consintamos que a ferida supure, abrindo-se em termos envenenados, 
que venham a deixar nódoa no espírito dos que nos ouvem. Não 
admitamos que persistam em nosso espírito e no dele pensamentos de 
amargura. Vamos até nosso irmão para, com humildade e sinceridade, 
conversar com ele sobre o assunto. 7 TI 260-261.           

15/07/2022

Tratando o Membro Faltoso

 
 Ao tratar com membros que cometem faltas, o povo de Deus deve 
seguir estritamente as instruções dadas pelo Salvador no décimo oitavo 
capítulo de Mateus. 
 Os seres humanos são propriedade de Cristo, resgatados por preço 
infinito, e estão vinculados a Ele pelo amor que Ele e o Pai têm 
manifestado. Que cuidado devemos por isso exercer em nosso 
relacionamento! O homem não tem o direito de suspeitar mal de seu 
semelhante. Os membros da igreja não têm o direito de seguir seus próprios 
impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometeram faltas. Não 
devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles, porque 
assim fazendo implantam no espírito de outros o fermento do mal. 
Informações desfavoráveis a algum irmão ou irmã são transmitidas entre os 
irmãos de um para outro, e praticam-se erros e injustiças pelo único fato de 
que alguém não está disposto a obedecer às instruções do Senhor Jesus. 
 “Se teu irmão pecar contra ti”, disse Cristo, “vai, e repreende-o 
entre ti e ele só.” Mateus 18:15. Não se deve contar a outros o caso de um 
irmão. Confia-se o caso a uma pessoa, a outra e mais outra; e o mal continua 
crescendo até que toda a igreja vem a sofrer. O correto é resolver o caso “entre 
ti e ele só”. Esse é o plano divino. “Não te apresses o litigar, para depois, ao f im, 
não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia a 
tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro.” 
Provérbios 25:8, 9. Não devemos tolerar o pecado em nosso irmão; mas 
também não o exponhamos ao opróbrio, aumentando assim a dificuldade, 
de modo que a repreensão pareça vingança. Vamos corrigi-lo do modo 
proposto na Palavra de Deus.
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22/07/2022

Ofendido e Ofensor

 Seja qual for a natureza da ofensa, ela não impede que se adote o mesmo 
plano divino para dirimir mal-entendidos e ofensas. Falar a sós e no espírito 
de Cristo com a pessoa que praticou a falta bastará, geralmente, para 
remover a dificuldade. Portanto, deve-se conversar com a pessoa que 
cometeu a falta e, com o coração cheio do amor e da simpatia de Cristo, 
buscar com ela a reconciliação. Arrazoar com ela com calma e mansidão. 
Não se exprimir em termos violentos. Falar-lhe em tom que apele para o bom 
senso, lembrando as palavras: [Tiago 5:20]. 

 

 Levemos a nosso irmão o remédio que pode curar o mal-estar da 
desavença. Façamos todo o possível para levantá-lo. Por amor à paz e 
unidade da igreja, consideremos um privilégio, senão um dever, fazer isso. 
Se ele nos ouvir, teremos ganho um amigo. 

 Quando as pessoas desse modo unidas em comunhão cristã fazem 
orações a Deus, comprometendo-se a proceder retamente, amar a 
misericórdia e andar diante dEle em humildade, recebem grandes bênçãos 
e, se tiverem feito injustiças a outros, prosseguirão em sua obra de 
arrependimento, conf issão e restituição, inteiramente dispostas a praticar 
mutuamente o bem. Esse é o cumprimento da lei de Cristo. 7 TI 261-262.

 Todo o Céu toma interesse na entrevista que se efetua entre o ofendido e 
o ofensor. Se este aceita a repreensão ministrada no amor de Cristo, 
reconhecendo sua falta e pedindo perdão a Deus e ao irmão, a luz celestial lhe 
inundará o espírito. A controvérsia estará terminada e restabelecida a 
confiança. O santo óleo do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. 
O Espírito de Deus torna a unir os corações e há no Céus música pelo 
restabelecimento da união.

Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, 
salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20. 
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 Diante de irmãos espirituais, deve-se falar acerca da falta com o que 
estiver em erro. É possível que ceda ao apelo desses irmãos. Vendo que eles 
concordam no assunto, talvez se persuada. 

 “Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e 
publicano.” Mateus 18:17. Se não atender à igreja, se rejeitar os esforços feitos 
para reconquistá-lo, é a igreja que deve tomar a si a responsabilidade de excluí-
lo de sua comunhão. Seu nome deve então ser riscado do livro.

29/07/2022

Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas 
ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18:16.

 Nenhum oficial de igreja deve aconselhar, nenhuma comissão 
recomendar e igreja alguma votar a eliminação dos livros do nome de 
alguém que haja cometido falta, sem que as instruções de Cristo a esse 
respeito sejam fielmente cumpridas. Se essas instruções forem observadas, 
a igreja será purificada diante de Deus. A injustiça tem que aparecer tal 
como é e ser removida, para que não prolifere. O bem-estar e a pureza da 
igreja devem ser salvaguardados para que possa estar sem mancha diante de 
Deus, revestida da justiça de Cristo. 

Se Não Ouvir

 Quando a pessoa que errou se arrepende e se submete à disciplina 
de Cristo, deve ter uma nova oportunidade. E mesmo que não se arrependa e 
venha a ser excluída da igreja, os servos de Deus têm o dever de com ela tentar 
esforços, buscando induzi-la ao arrependimento. Se se render à influência do 
Espírito de Deus, dando prova de arrependimento, confessando o pecado e a ele 
renunciando, por mais grave que seja, deve merecer o perdão e ser de novo 
recebida na igreja. Aos irmãos compete encaminhá-la pela vereda da 
justiça, tratá-la como desejariam ser tratados em seu lugar, olhando por si 
mesmos para que não sejam do mesmo modo tentados. 7 TI 262-263. 

 “E, se não as escutar”, que se deverá fazer então? Deverão alguns 
poucos, em reunião de comissão tomar a responsabilidade de excluir o 
irmão? “Se não as escutar”, continua dizendo Jesus, “dize-o à igreja.” 
Mateus 18:17. Deve a igreja decidir o caso de seus membros. 
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05/08/2022

Prosperidade, Pureza e Ordem 
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo 
o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18.

 Essas palavras de Cristo conservaram sua autoridade em todos os 
tempos. À igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. É a 
agência de Deus para a conservação da ordem e disciplina entre Seu povo. 
A ela o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões 
concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a 
responsabilidade de excluir de sua comunidade os que dela são indignos, os que 
por seu procedimento anticristão acarretam desonra para a causa da verdade. 
Tudo quanto a igreja f izer em conformidade com as instruções dadas na 
Palavra de Deus, será sancionado no Céu.
 Surgem muitas vezes questões graves que têm que ser liqüidadas 
pela igreja. Os ministros de Deus, por Ele ordenados para guia de Seu povo, 
devem, depois de fazer sua parte, submeter todas as questões à igreja a f im de 
que possa haver unidade na decisão a tomar. 
 O Senhor exige muito cuidado da parte de Seus seguidores no trato 
recíproco. Sua missão é elevar, restaurar e curar. Todavia, cumpre não 
negligenciar a disciplina da igreja. Os membros devem considerar-se alunos 
de uma escola, cumprindo-lhes aprender a formar caráter digno de sua alta 
vocação. Na igreja, aqui, os filhos de Deus devem ser preparados para a 
grande reunião da igreja no Céu. Os que aqui levam vida de conformidade 
com a doutrina de Cristo, podem ter a certeza de uma vida eterna na 
família dos remidos. [...]
 É possível que, para a formação de nosso caráter, muito trabalho 
seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca que tem de ser burilada 
antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de Deus. Não 
devemos nos surpreender, pois, que, com o martelo e o cinzel, Deus Se ponha a 
desbastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos destina. Ser humano 
algum pode efetuar essa obra. Só Deus a pode executar. E podemos estar certos 
de que nenhum golpe será dado em falso. Todos os Seus golpes são dados com 
amor, para a nossa felicidade perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha 
para restaurar, não para destruir. 7 TI 263-264.
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12/08/2022

 Nosso Senhor ensina que dificuldades entre cristãos devem ser 
resolvidas dentro da igreja. Não devem ser declaradas aos que não temem a 
Deus. Se um cristão for ofendido por seu irmão, não deve ir a um tribunal 
apelar a incrédulos. Siga a instrução dada por Cristo. Em vez de procurar 
vindicar-se, procure salvar o irmão. Deus protegerá os interesses dos que O 
temem e amam; e podemos entregar com toda a conf iança nosso caso Àquele que 
julga justamente. PJ 248.

Arrependimento e Perdão

 Não se deve fazer pouco caso do pecado. O Senhor nos ordenou 
não tolerar injustiça em nosso irmão. Diz: "Se teu irmão pecar contra ti, 
repreende-o." Luc. 17:3. O pecado deve ser chamado pelo verdadeiro nome, e 
deve ser claramente exposto ao delinqüente. [...]

Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, 
exortes, com toda a longanimidade e doutrina. II Timóteo 4:2.

 Não dê ao perdido ocasião para desânimo. Não permita intervir 
uma severidade farisaica para ferir seu irmão. Não surja amargo escárnio no 
espírito ou no coração. Não manifeste sinal de desprezo na voz. Se falar uma 
palavra de você mesmo, se tomar atitude de indiferença, ou denotar 
suspeita ou desconfiança, poderá causar a ruína de uma vida. Carece ela de 
um irmão com o coração simpatizante do Irmão mais velho para que lhe 
toque o coração humano. Sinta ela o aperto de uma mão simpatizante, e 
ouça o sussurro: Oremos. Deus dará rica experiência a ambos. A oração 
une-nos um ao outro e a Deus. A oração traz Jesus ao nosso lado, e dá à 
alma fatigada e perplexa novas forças para vencer o mundo, a carne e o 
diabo. A oração desvia os ataques de Satanás. PJ 249-250.

 Se vossos irmãos erram, deveis perdoar-lhes. Quando vos 
procuram com confissão, não deveis dizer: Não creio que são bastante 
humildes. Não creio que sintam a confissão. Que direito tendes de julgá-los 
como se pudésseis ler o coração? A Palavra de Deus diz: "Se ele se arrepender, 
perdoa-lhe; e, se pecar contra ti sete vezes no dia e sete vezes no dia vier ter 
contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe." Luc. 17:3 e 4. E não 
somente sete vezes, porém setenta vezes sete - tantas vezes quantas Deus te 
perdoa a ti. [...]
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 Há, então, confissões que o Senhor nos ordena fazer uns aos outros. 
Se você ofendeu a seu irmão por palavra ou ação, deve primeiro reconciliar-
se com ele antes que seu culto seja aceitável ao Céu. Deve confessar àqueles a 
quem você prejudicou e fazer restituição, produzindo frutos dignos de 
arrependimento. Se alguém nutre sentimentos amargos, ira ou rancor para 
com um irmão, que vá pessoalmente, confesse seu pecado e busque o perdão. [...]

 Reconheço, por outro lado, o perigo de ceder à tentação de ocultar o 
pecado ou de condescendência com ele, e assim agirmos como hipócritas. 
Estejam certos de que a confissão cobrirá plenamente a influência do erro 
cometido. Que nenhum dever para com Deus, o semelhante ou a igreja seja 
deixado por cumprir. Então, vocês poderão apegar-se a Cristo com 
confiança, esperando Sua bênção. Mas a questão de como e a quem os pecados 
devem ser confessados é tal que exige cuidadoso estudo acompanhado de oração. 
Precisamos considerá-la de todos os pontos de vista, ponderando-a diante do 
Senhor e procurando a divina iluminação. Deveríamos inquirir se a conf issão 
pública dos pecados de que temos sido culpados fará bem ou mal. Redundará ela 
em louvores Àquele que nos chamou das trevas para Sua maravilhosa luz? 
Concorrerá para a purificação da mente do povo, ou o aberto relato dos 
enganos praticados pela negação da verdade terá influência contaminadora 
sobre outras mentes e destruirá a confiança em nós? 5 TI 645-646.

Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que 
sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16.

19/08/2022

A Devida Confissão

 Há certas confissões que devem ser feitas perante uns poucos 
escolhidos e reconhecidas pelo pecador em profunda humildade. O assunto 
não deve ser conduzido de tal forma que o mau hábito seja transformado 
em virtude, e o pecador se orgulhe de seus maus feitos. [...]

 É muito melhor que os erros sejam corrigidos e as ofensas 
resolvidas sem que haja necessidade de levar o assunto a toda a igreja reunida. 
A igreja não deve se tornar um receptáculo de toda queixa ou conf issão. 
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26/08/2022

 As dificuldades são muitas vezes causadas pelos passadores de diz-
que-diz-ques, cujas insinuações e sugestões cochichadas envenenam 
espíritos confiados, e separam os amigos mais íntimos. Os promotores de 
desordens são apoiados em sua má obra pelos muitos que estão de ouvidos 
abertos e coração mau, dizendo: “Diga, e nós o espalharemos.” Esse pecado não 
deve ser tolerado entre os seguidores de Cristo. Nenhum pai cristão deve 
permitir que boatos sem fundamento sejam repetidos no círculo da família, 
ou feitas observações que desonrem os membros da igreja. 5 TI 241.   

 Ao ocorrerem dificuldades na igreja, examine cada membro o seu 
coração para ver se a causa da dificuldade não está nele. Pelo orgulho 
espiritual, o desejo de mandar, um ambicioso anelo de honras ou posição, falta 
de domínio próprio, condescendência com a paixão ou preconceito, pela 
instabilidade ou falta de discernimento, a igreja pode ser perturbada e 
sacrif icada sua paz. 

E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos 

contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos deles. Romanos 16:17.

Promotores de Desordens

 Os que são designados para guardar os interesses espirituais da 
igreja devem ser cuidadosos em dar o exemplo devido, não dando ocasião a 
invejas, ciúmes ou suspeitas, manifestando sempre aquele mesmo espírito de 
amor, respeito e cortesia que desejam incentivar em seus irmãos. Atenção 
diligente deve ser dada às instruções da Palavra de Deus. Seja contida toda 
manifestação de animosidade ou falta de bondade, seja removida toda raiz 
de amargura. Quando surgem dificuldades entre irmãos, deve ser seguida à 
risca a regra do Salvador. Todo esforço possível deve ser feito para 
conseguir a reconciliação, mas se as partes persistirem obstinadamente em 
continuar em divergência, devem ser suspensas até que possam 
harmonizar-se.
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 Nenhuma alma que creia em Cristo, embora seja fraca a sua fé, e 
seus passos vacilantes como os de uma criancinha, deve ser desconsiderada. 
Por tudo que nos confere vantagem sobre outros - seja educação e ref inamento, 
seja nobreza de caráter, educação cristã ou experiência religiosa - achamo-nos 
em dívida para com os menos favorecidos; e, o quanto estiver ao nosso alcance, 
cumpre-nos ajudá-los. Se somos fortes, devemos sustentar as mãos do fraco. 
Anjos de glória, que contemplam continuamente a face do Pai no Céu, 
regozijam-se em servir aos Seus pequeninos. Almas trementes, com 
muitos objetáveis traços de caráter, são seu particular encargo. Os anjos se 
acham sempre presentes onde mais necessários são, ao lado dos que têm a 
mais dura batalha a combater contra o próprio eu, e cujo ambiente é o mais 
desanimador. E neste ministério hão de cooperar os verdadeiros seguidores 
de Cristo.
 Se um desses pequeninos for vencido, e cometer uma falta contra 
vós, é vosso trabalho então buscar restaurá-lo. Não espereis que ele faça o 
primeiro esforço para a reconciliação. [...]

02/09/2022

 Em espírito de mansidão, "olhando por ti mesmo, para que não sejas 
também tentado" (Gál. 6:1), vai ter com o que está em falta, e "repreende-o 
entre ti e ele só" Mat. 18:15. Não o exponhas à vergonha, contando sua falta 
aos outros, nem desonres a Cristo tornando público o pecado ou o erro de 
uma pessoa que Lhe usa o nome. Muitas vezes, a verdade deve ser 
francamente dita ao que está em erro; ele deve ser levado a ver esse erro, para 
que se emende. Mas não te compete julgar nem condenar. Não faças 
tentativas de justificação própria. Sejam todos os teus esforços no sentido 
de o restabelecer. Exige o mais delicado tato, a mais fina sensibilidade, o 
tratamento das feridas da alma. Unicamente o amor emanado da Vítima 
do Calvário pode aí ser eficaz. Trate o irmão com piedosa ternura o outro 
irmão, sabendo que, se for bem-sucedido, "salvará da morte uma alma", e 
"cobrirá uma multidão de pecados". Tia. 5:20. DTN 440.

Fraco na Fé
Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não 
agradar a nós mesmos. Romanos 15:1.
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09/09/2022

E, se não as escutar, dize-o à igreja; e, se também não escutar a igreja, 
considera-o como um gentio e publicano. Mateus 18:17.

 As instruções de Cristo quanto ao tratamento dos transviados 
repetem, de maneira mais específica, o ensino dado a Israel por intermédio 
de Moisés: "Não aborrecerás a teu irmão no teu coração; não deixarás de 
repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele." 
Lev. 19:17. Isto é, se alguém negligencia o dever que lhe é imposto por Cristo, de 
procurar restabelecer os que se acham em erro e pecado, torna-se participante 
do pecado. DTN 441.

Fraco na Fé - Parte II

 Mas mesmo esse esforço poderá ser infrutífero. Então, disse Jesus, 
"leva ainda contigo um ou dois". Mat. 18:16.  Talvez sua influência unida 
prevaleça onde a do primeiro fora mal-sucedida. Não sendo partes na 
questão, estarão mais aptos a agir com imparcialidade, e isso dará a sua opinião 
mais peso diante do que se acha em falta.
 Se ele não os atender, então, e só então, o assunto deve ser levado 
perante o inteiro corpo de crentes. Que os membros da igreja, como 
representantes de Cristo, se unam em oração e amoráveis súplicas para que 
o ofensor seja restaurado. O Espírito Santo falará por meio de Seus servos, 
pleiteando com o errante para voltar para Deus. O apóstolo Paulo, falando 
por inspiração, diz: "Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos pois da 
parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus." II Cor. 5:20. Aquele que 
rejeita esta unida tentativa, rompeu o laço que o ligava a Cristo, separando-se 
assim da sociedade da igreja. Daí em diante, disse Jesus, "considera-o como 
um gentio e publicano". Mas a ele não se deve olhar como separado da 
misericórdia de Deus. Não seja desprezado ou negligenciado por seus antigos 
irmãos, mas tratado com ternura e compaixão, como uma das ovelhas perdidas 
a quem Cristo ainda está buscando trazer para o aprisco.        
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Dois ou Três Reunidos

  
 Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido, 
como se fôssemos nós mesmos culpados da ação. Mas é ao que procedeu mal 
mesmo que nos cumpre apresentar o erro. Não devemos fazer disso assunto 
de comentários e críticas entre nós; nem mesmo depois de isso haver sido 
comunicado à igreja, achamo-nos na liberdade de o repetir aos outros. O 
conhecimento das faltas dos cristãos só servirá de pedra de tropeço para o mundo 
incrédulo; e, demorando-nos sobre essas coisas, só nos fazemos mal; pois é pela 
contemplação que somos transformados. Ao procurarmos corrigir os erros de 
um irmão, o Espírito de Cristo nos levará a resguardá-lo quanto possível até 
da crítica dos próprios irmãos, quanto mais de censura do mundo incrédulo. 
Nós mesmos somos falíveis, e necessitamos da piedade e do perdão de 
Cristo, e da mesma maneira que desejamos que nos trate, pede-nos que nos 
tratemos uns aos outros.

16/09/2022

Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no 
meio deles. Mateus 18:20.

 "Tudo o que ligardes na Terra será ligado no Céu, e tudo o que 
desligardes na Terra será desligado no Céu." Mat. 18:18. Estais agindo como 
embaixadores do Céu e os resultados de vossa obra são para a eternidade.
 Não temos , porém, de  tomar  soz inhos  es ta  grande 
responsabilidade. Onde quer que Sua Palavra seja obedecida com 
sinceridade de coração, aí habita Cristo. Ele não somente Se acha presente nas 
assembléias da igreja, mas onde quer que discípulos, por poucos que sejam, se 
reúnam em Seu nome, ali também estará. E diz: "Se dois de vós concordarem 
na Terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por Meu 
Pai, que está nos Céus." Mat. 18:19. [...]
 Os seres celestes unem-se aos homens em simpatia e trabalho pela 
salvação daquilo que se havia perdido. E todo o poder do Céu é posto ao 
lado da habilidade humana para atrair almas a Cristo. DTN 441-442.
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A Autoridade da Igreja 

 O Redentor do mundo conferiu grande poder à Sua igreja. Ele 
declara as regras a serem aplicadas em casos de demanda entre seus 
membros. Depois de dar orientações explícitas quanto à direção a seguir, 
diz: “Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na Terra será ligado no 
Céu, e tudo [em matéria de disciplina da igreja] o que desligardes na Terra 
será desligado no Céu.” Mateus 18:18. Assim até a autoridade celestial 
ratifica a disciplina da igreja com relação a seus membros, uma vez que 
tenha sido seguida a regra bíblica.

 Nosso Salvador acompanha Suas lições com a promessa de que, se 
dois ou três se unirem em pedir alguma coisa a Deus, isso lhes será feito. 
Cristo mostra aqui que deve haver união com outros, mesmo em nossos desejos 
por determinado objetivo. Grande importância é atribuída à oração feita em 
comum, à união de desígnios. Deus atende às orações dos indivíduos; nessa 
ocasião, porém, Jesus estava dando lições especiais e importantes, que 
deviam ser de particular influência na igreja que acabava de organizar na 
Terra. Deve haver acordo acerca das coisas que desejam, e pelas quais oram. 
Não simplesmente os pensamentos e esforços de uma só pessoa, sujeita a 
enganos; mas as petições devem constituir o veemente desejo de várias 
mentes concentradas em um ponto. 3 TI 428-429.

23/09/2022

Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas 
dos santos. I Coríntios 14:33.

 A Palavra de Deus não dá licença a que um homem ponha seu 
julgamento em oposição ao da igreja, nem lhe é permitido insistir em suas 
opiniões contrariamente às dela. Caso não houvesse disciplina e governo 
eclesiásticos, a igreja se esfacelaria; não poderia manter-se unida como um 
corpo. Sempre tem havido indivíduos de espírito independente, pretendendo 
estar certos e que Deus os havia ensinado, impressionado e guiado 
especialmente. Cada um tem uma teoria sua particular, idéias 
peculiarmente suas, e cada um pretende que essas idéias se acham em 
harmonia com a Palavra de Deus. Cada um tem diferente teoria e fé, e não 
obstante pretende cada um possuir luz especial de Deus. Essas pessoas 
separam-se da corporação, e constituem por si mesmas uma igreja à parte. Não 
podem estar todas certas, todavia pretendem todas ser guiadas pelo Senhor. A 
palavra da Inspiração não pode ser sim e não, mas sim e amém em Cristo Jesus.
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30/09/2022

 
Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só 
esperança da vossa vocação. Efésios 4:4.

Membros Unidos

Deus concedeu o mais alto poder, abaixo do Céu, à Sua igreja. 
É a voz de Deus em Seu povo unido na qualidade de igreja que deve 
ser respeitada. 3 TI 450. 

“Mas”, você se perguntou, “deveria eu porventura seguir os 
conselhos de meus irmãos, independentemente de meus próprios 
sentimentos?” Eu respondo: A igreja é, sobre a Terra, a autoridade 
estabelecida por Deus. Jesus disse: “Em verdade vos digo que tudo o que 
ligardes na Terra será ligado no Céu, e tudo o que desligardes na Terra será 
desligado no Céu.” Mateus 18:18. Há, de modo geral, muito pouco respeito 
demonstrado pelo parecer dos membros dessa igreja. É a falta de deferência 
pelas suas opiniões que causa tantas dif iculdades entre os irmãos. Os olhos da 
igreja precisam ser capazes de discernir em seus membros, 
individualmente, o que os que erram não conseguem ver. Poucas pessoas 
podem ser tão cegas como aquela que está em erro, mas a maioria da igreja é 
uma força que deveria controlar seus membros. 5 TI 107.

Agora é o tempo para lutar fervorosamente com Deus. Nossas 
vozes se devem unir à do Salvador naquela maravilhosa oração: "Venha o 
Teu reino. Seja feita a Tua vontade, tanto na Terra como no Céu." Mat. 
6:10. Encha-se toda a Terra de Sua glória. Muitos poderão perguntar: 
"Para estas coisas quem é idôneo?" A responsabilidade repousa sobre 
cada indivíduo. "Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, 
como de nós mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus." II Cor. 3:5. 
(RH, 23 de julho de 1895). Ev. 383.
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Reprovação Pública  

 O marido pareceu irritado com a exposição das faltas da esposa 
perante a igreja, e declarou que se a irmã White seguisse as orientações de nosso 
Senhor em Mateus 18:15-17, ele não teria se sentido magoado. [...]

Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os 
outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e 
dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por 
parcialidade. I Timóteo 5:20-21.

07/10/2022

 Enquanto estávamos prestes a deixar a casa de culto para 
enfrentarmos os árduos deveres do dia, uma irmã a quem eu dera um 
testemunho de que lhe faltava discrição, prudência e controle das palavras e 
ações, entrou com seu marido e manifestou sentimentos irreconciliáveis e 
de grande agitação. Ela começou a falar e a chorar. Murmurou um pouco e 
confessou um pouco, e se justif icou consideravelmente. Tinha idéias errôneas 
acerca de muitas coisas que eu lhe havia dito. Seu orgulho foi tocado por eu ter 
trazido suas faltas de maneira tão pública. Aí jazia a principal dif iculdade. 
Mas por que ela se sentiu desse jeito? Os irmãos e irmãs sabiam que as 
coisas eram assim, portanto, eu não lhes dissera nada novo. Eu não tinha 
dúvidas de que isso era novo para a própria irmã. Ela não conhecia a si 
mesma, e não poderia julgar corretamente as próprias palavras e atos. Quase 
todos estão sujeitos a isso, daí a necessidade de reprovações f iéis na igreja, e do 
cultivo, por todos os membros, do amor pelo claro testemunho. 

 Meu marido então declarou que ele deveria compreender que essas 
palavras de nosso Senhor faziam referência a casos de delitos pessoais, e não 
poderiam ser aplicadas no caso dessa irmã. Ela não ofendera a irmã White. O 
que havia sido censurado publicamente eram os erros públicos que ameaçavam 
a prosperidade da igreja e da causa. “Eis”, disse meu marido, “um texto 
aplicável ao caso (1 Timóteo 5:20)”. [...] 
 O irmão reconheceu seu erro, como um cristão, e pareceu 
compreender o problema. Era evidente que, desde a reunião da tarde de 
sábado, o casal havia entendido muita coisa equivocada e aumentada acerca do 
assunto. Propôs-se, portanto, que o testemunho escrito fosse lido. Quando 
isso foi feito, a irmã repreendida perguntou: “É isso o que você declarou 
ontem?” Respondi-lhe que sim. Ela pareceu surpresa e conformou-se 
totalmente com o testemunho redigido. 2 TI 14-16.
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14/10/2022

Seguindo a Regra Bíblica
Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio 
para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de 
Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei 
com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. 
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com 
falsos discursos. Tiago 1:19-22.

 Irmã F, se você se sente ofendida por que seu semelhante ou amigo 
está agindo erradamente para dano próprio, e foi surpreendido nalguma 
falta, siga a regra bíblica: “Vai e repreende-o entre ti e ele só.” Mateus 18:15. 
Quando você se achega a alguém que supõe estar em erro, fale-lhe num 
espírito manso e quieto; “porque a ira do homem não opera a justiça de Deus”. 
Tiago 1:20. 
 Os que erram não podem ser restaurados senão com um espírito de 
mansidão, bondade e terno amor. Seja cuidadosa. Evite qualquer coisa que 
passe a idéia de orgulho ou auto-suf iciência seja por olhar, gesto, palavra ou 
entonação da voz. Guarde-se contra uma palavra ou olhar que exalte a si 
mesma, ou coloque sua bondade e justiça em contraste com suas fraquezas. 
Previna-se contra a mais leve aproximação do desdém, arrogância ou 
desrespeito. Evite cuidadosamente toda aparência de ira; e embora você possa 
usar de franqueza no falar, não permita que haja reprovação, nenhuma 
acusação injuriosa, nenhum falar irritadiço, mas amor sincero. 
 Acima de tudo, que não haja sombra de ódio ou má vontade, 
nenhuma amargura ou acidez na expressão. Nada senão bondade e cortesia 
podem fluir de um coração que ama. Todavia, todos esses preciosos frutos 
não devem impedi-la de falar de maneira séria, solene, como se os anjos a 
estivessem olhando e você estivesse agindo tendo em vista o juízo vindouro. 
Tenha em mente que o sucesso da repreensão depende grandemente do 
espírito com que é dada. 
 Não negligencie a oração fervorosa a fim de que você possa ser 
humilde, e que os anjos de Deus possam ir adiante de você, trabalhando no 
coração daqueles a quem busca alcançar, suavizando-o mediante celestiais 
impressões para que seus esforços sejam proveitosos. Se algum bem for 
conseguido, não tome o crédito para si mesma. Somente Deus deve ser exaltado. 
Foi Ele quem fez tudo. 2 TI 52.
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21/10/2022

Livre da Culpa
A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel; tu, 
pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lha anunciarás da minha parte. Se eu 
disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás; e tu não falares, para dissuadir 
ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniqüidade, porém o seu 
sangue eu o requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, 
para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na 
sua iniqüidade; mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 33:7-9.

 Você se tem desculpado por falar mal de seu irmão, irmã ou 
semelhante, antes de ir a eles e dar os passos que Deus ordenou. Você diz: 
“Mas por quê? Eu nada falei senão depois de estar tão sobrecarregada que 
não mais podia conter-me.” O que a sobrecarregou? Não foi, porventura, a 
negligência do próprio dever, de um “assim diz o Senhor”? Ageu 1:5. Você 
está sob culpa de pecado porque não foi e falou ao ofensor de sua falta entre você e 
ele só. Se você não fez isso, se desobedeceu a Deus, como poderia ter sido de 
outro modo, porquanto seu coração estava endurecido enquanto pisoteava 
o mandamento de Deus e em seu coração odiava seu irmão ou semelhante? 
E que modo você descobriu para se aliviar? Deus a censura pelo pecado de 
omissão, em não dizer ao irmão a sua falta, e você se desculpa e se conforta 
por um pecado de responsabilidade, dizendo as faltas de seus irmãos a 
terceiros. Seria esse o modo correto de conseguir bem-estar, cometendo pecado? 
 Todos os seus esforços para salvar os que erram podem ser em vão. 
Eles podem pagar-lhe o bem com o mal. Eles podem ficar enfurecidos em 
vez de convencidos. O que ocorrerá se eles não ouvirem nada de bom, e 
prosseguirem na má conduta que escolheram? Isso ocorre com frequência. 
Algumas vezes a branda e terna reprovação não surtirá bom efeito. Nesse 
caso, a bênção que você desejava que o outro recebesse ao seguir o caminho da 
justiça, cessando “de fazer mal” e aprendendo “a fazer o bem”, retornará ao seu 
seio. Isaías 1:16, 17. Se os que erram persistirem no pecado, trate-os 
bondosamente e deixe-os com o Pai celestial. Você livrou sua alma; o pecado 
dele não mais permanece sobre você, pois não é mais participante de seu pecado. 
Mas se eles perecerem, seu sangue cairá sobre a cabeça deles. Ezequiel 33:9. 
2 TI 53.
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28/10/2022

Restringindo o Mal
Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana 
o seu coração, a religião desse é vã. Tiago 1:26.

 Quem agradará a Deus e porá uma vigilância contínua sobre a boca, 
e guardará a porta dos lábios? Salmos 141:3. Não fale mal de pessoa 
alguma. Não ouça mal de ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá 
quem fale mal. Se alguém fala mal em sua presença, restrinja-o. Recuse ouvi-
lo, embora suas maneiras possam ser agradáveis e seus acentos suaves. Ele pode 
professar amizade e todavia revelar segredos, apunhalando a pessoa 
pelas costas. 
 Resolutamente recuse-se a ouvi-lo, embora o murmurador 
queixe-se de estar sobrecarregado e não poder conter-se. Sobrecarregado, 
realmente, com uma secreta maldição que separa verdadeiros amigos! Vão, 
sobrecarregados, e livrem-se de suas cargas pelo modo apontado por Deus. 
Primeiro falem a sós com seu irmão acerca de sua falta. Se isso não der 
certo, levem com vocês um ou dois amigos e falem com o faltoso, na 
presença deles. Se esses passos falharem, digam-no à igreja. Nenhum 
incrédulo deve estar ciente desse assunto particular. Dizê-lo à igreja é o 
último passo a ser dado. Não o tornem conhecido dos inimigos de nossa fé. Eles 
não têm o direito de saber de certos assuntos da igreja, e muito menos devem ser-
lhes expostos as fraquezas e erros dos seguidores de Cristo. 
 Aqueles que estão se preparando para a vinda de Cristo devem ser 
sóbrios e vigiar em oração, “porque o diabo”, nosso “adversário, anda em 
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; ao qual” 
devemos resistir “firmes na fé”. 1 Pedro 5:8, 9. “Porque quem quer amar a 
vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem 
engano; aparte-se do mal e faça o bem; busque a paz e siga-a. Porque os olhos do 
Senhor estão sobre os justos, e os Seus ouvidos, atentos às suas orações.” 
1 Pedro 3:10-12. 2 TI 54.
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04/11/2022

Amor e Unidade

 Se num lugar houver apenas dois ou três que conheçam a verdade, 
organizem-se num grupo de obreiros. Mantenham indissolúvel seu laço de 
união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se 
mutuamente para avançar, adquirindo cada qual ânimo e força com o auxílio 
dos outros. Manifestem eles paciência e longanimidade cristãs, não 
proferindo palavras precipitadas, mas empregando o talento da palavra 
para que uns aos outros se edifiquem na mais santa fé. Trabalhem com 
amor cristão pelos que se acham fora do redil, esquecendo-se a si mesmos 
no empenho de ajudar a outros. Ao trabalharem e orarem em nome de 
Cristo, seu número aumentará, pois diz o Salvador: “Se dois de vós 
concordarem na Terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será 
feito por Meu Pai, que está nos Céus.” Mateus 18:19. 7 TI 21.

Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer 
coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. 
Mateus 18:19.

 Ele prometeu: "E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto; e ser-lhe-á dada." 
Tia. 1:5. Se sinceramente humilhardes vosso coração diante dEle, esvaziando 
vossa alma do amor-próprio, removendo os defeitos naturais de vosso caráter e 
vencerdes vosso amor à supremacia, indo a Deus como uma criancinha, 
conceder-vos-á Ele o Seu santo Espírito. Quando dois ou três concordarem 
em fazer qualquer coisa, e no nome de Jesus pedirem ao Senhor, ser-lhes-á 
feito. (Special Testimonies to Ministers and Workers, Série A, nº 8, 1897). 
TM 323.

  Preciosa promessa! Cremos nós nela? Que maravilhosos 
resultados apareceriam caso as orações unidas deste grupo ascendessem a 
Deus com fé viva! Jesus está pronto a tomar essas petições e apresentá-las 
ao Pai, dizendo: "Conheço essas pessoas por nome. Atende-lhes às petições; pois 
tenho seus nomes gravados nas palmas de Minhas mãos." (Historical Sketches, 
pág. 152). Ev. 414.
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A Atuação do Espírito Santo
E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a Zorobabel, dizendo: 
Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o SENHOR 
dos Exércitos. Zacarias 4:6.

 Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a 
assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos 
recebidas sob a chuva temporã, são-nos necessárias até ao f im. TM 507. 

11/11/2022

 Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela 
oração como pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito. 
Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se 
não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã 
como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à 
nossa porta. [...]
 Ninguém pense que ao freqüentar essas reuniões [da igreja], já fez o 
seu dever. A mera freqüência a todas as reuniões que se realizam não trará 
em si mesma uma bênção à alma. Não é lei imutável que todos os que assistam 
a reuniões gerais ou a reuniões locais recebam grandes recursos do Céu. 
TM 508.
 Devemos obter diariamente uma viva e profunda experiência na 
obra de aperfeiçoar um caráter cristão. Devemos receber diariamente o 
santo óleo, para que o possamos transmitir aos outros. Todos os que 
quiserem podem ser faróis para este mundo. Em Jesus, devemos fazer 
desaparecer o próprio eu. Devemos receber a Palavra de Deus nos 
conselhos e instruções, comunicando-a alegremente. Há, agora, 
necessidade de muita oração. Cristo ordena: "Orai sem cessar" 
(I Tess. 5:17); isto é, conservai o espírito elevado a Deus, a fonte de todo o 
poder e eficiência.
 Podemos por muito tempo ter seguido no caminho estreito, mas não é 
seguro tomar isso como prova de que o seguiremos até ao f im. Se com Deus 
temos andado na comunhão do Espírito, é porque O procuramos diariamente 
pela fé. (RH, 2 de março de 1897). TM 511.*
*Ver no Apêndice sobre as
Santas Convocações em nossos dias
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18/11/2022

 Se todos quantos professam ser seguidores de Cristo, o fossem de 
fato e verdade, teriam a mente de Cristo, e fariam as obras de Deus. 
Resistiriam à tentação de condescender com o próprio eu, e mostrariam 
que não acham mais satisfação nos frívolos prazeres do mundo do que no 
privilégio de se encontrar com Cristo na reunião de testemunhos. 
Exerceriam assim uma decidida influência sobre outros, induzindo-os a 
lhes seguirem o exemplo.

 Os que apreciam as palavras de Cristo, não se apartarão do culto de 
oração, ou das reuniões em que o mensageiro do Senhor foi enviado para lhes 
falar acerca de coisas de interesse eterno. [...] Podeis vós consentir em 
escolher o vosso prazer, perdendo a bênção? É a transigência com estas 
coisas que exerce influência, não somente sobre vossa própria vida e caráter, 
como sobre o caráter e vida daqueles com quem vos associais.

SENHOR, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a 
tua glória. Salmos 26:8.

 As ações falam mais alto que as palavras, e os que são amantes de prazer 
não estimam as ricas bênçãos de estar na assembléia do povo de Deus. Não 
apreciam o privilégio de influenciar seus companheiros a ir com eles, 
esperando que seu coração seja tocado pelo Espírito do Senhor. Quem vai 
com eles a essas reuniões mundanas? Jesus não Se achará ali para abençoar 
os que estão reunidos. Mas Satanás fará acudir à mente muitas coisas de 
molde a expulsar os assuntos de interesse eterno. É sua oportunidade de 
confundir o direito, misturando-o com o erro. (The Youth's Instructor, 
23 de abril de 1912, e 30 de março de 1893). MJ 140-141.

Presença nas Reuniões

 [No tempo dos apóstolos] aqueles que, em qualquer lugar, eram por 
seus labores levados a aceitar a Cristo como o Salvador, eram, a seu devido 
tempo, organizados em igreja. Ainda quando os crentes eram poucos era isto 
feito. Os cristãos eram desta maneira ensinados a se ajudarem mutuamente, 
recordando a promessa [de Mateus 18:20]. AA 185.
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Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegar-se para ouvir 
é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. 
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar 
palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a 
terra; assim sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:1-2.

 Irmãos, a não ser que se eduquem a respeitar o lugar do culto, não 
receberão bênção alguma de Deus. Poderão adorá-Lo, formalmente, mas 
será um culto destituído de espiritualidade. “Onde estiverem dois ou três 
reunidos em Meu nome, aí estou Eu no meio deles”, disse Jesus. Mateus 
18:20. Todos devem sentir que estão na presença divina, cumprindo-lhes, em 
vez de se demorarem sobre os erros e as faltas de outros, fazer um consciencioso 
exame do próprio coração. Se tiverem confissões a fazer de faltas próprias, 
cumpram o seu dever, deixando aos outros que cumpram o deles. 5 TI 608. 

25/11/2022

Pontualidade e Espontaneidade

 Nossas reuniões devem ser intensivamente interessantes. Deve 
imperar ali a própria atmosfera do Céu. As orações e discursos não devem ser 
longos e enfadonhos, apenas para encher o tempo. Todos devem 
espontaneamente e com pontualidade contribuir com sua parte e, esgotada a 
hora, a reunião deve ser pontualmente encerrada. Desse modo será conservado 
vivo o interesse. Nisso está o culto agradável a Deus. Seu culto deve ser 
interessante e atraente, não se permitindo que degenere em formalidade 
insípida. Devemos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto viver para 
Cristo; então Ele habitará em nosso coração e, ao nos reunirmos, seu amor 
em nós será como uma fonte no deserto, que a todos refrigera, incutindo 
nos que estão prestes a perecer um desejo ardente de sorver da água da vida. 
5 TI 609.
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E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão 
discernir entre o impuro e o puro. Ezequiel 44:23.

 O pequeno grupo reunido para adorar a Deus no Seu santo dia tem 
direito a reclamar as bênçãos de Jeová e pode estar certo de que o Senhor Jesus 
será honroso visitante em suas reuniões. Todo verdadeiro adorador de Deus, 
que santifica o sábado do Senhor, deverá reclamar para si a promessa: “Para 
que saibais que Eu sou o Senhor, que vos santifica.” Êxodo 31:13. 6 TI 360. 
 Os que ocupam cargos de liderança na igreja não devem esgotar 
durante a semana a força física e mental, de modo que não possam levar 
para a igreja, no sábado, a influência vivificante do evangelho de Cristo. 
Limitemos o trabalho físico de cada dia, mas não defraudemos a Deus, 
rendendo-Lhe, no sábado, um culto que Ele não pode aceitar. Não devemos ser 
como homens destituídos de vida espiritual. Os crentes necessitam do 
nosso auxílio no sábado. Entreguemos a eles o alimento da Palavra de 
Deus. Ofereçamos a Deus, nesse dia, nossas melhores dádivas. Ofertemos-
Lhe, no Seu santo dia, nossa vida preciosa em serviço consagrado.
 Ninguém vá à igreja para dormir. Não é correto dormir na casa de 
Deus. Não é nosso costume entregar-nos ao sono quando empenhados em 
algum serviço prof issional, porque geralmente estamos nele interessados. Seria 
lícito, pois, colocar o culto que tem a ver com os nossos interesses eternos em nível 
inferior aos negócios seculares? 

Reunião de Sábado
02/12/2022

  Sempre que houver dois ou três crentes na mesma localidade, 
deverão eles reunir-se no sábado para reclamar as promessas do Senhor.

 Quando assim procedemos, privamo-nos da bênção que o Senhor 
nos destina. O sábado não deve ser passado em ociosidade, mas tanto em casa 
como na igreja cumpre-nos manifestar espírito de adoração. Aquele que nos 
deu seis dias para nossas ocupações materiais abençoou e santificou o 
sétimo dia e o separou para Si. Nesse dia, Deus Se propõe abençoar de 
maneira especial todos os que se consagram a Seu serviço. 
 Todo o Céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. 
Nesse dia todas as energias da alma devem estar despertas, pois vamos nos 
encontrar com Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-Lo 
pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada pessoa. 6 TI 361-362. 
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 A cada reunião religiosa devemos levar a viva consciência espiritual 
de que Deus e os anjos ali estão presentes, a fim de cooperar com todos os 
verdadeiros crentes. Ao transpor as portas da casa de Deus, peçamos ao 
Senhor que tire do nosso coração tudo que é mau. Vamos introduzir em 
Sua casa somente o que Ele possa abençoar. Ajoelhemo-nos diante de 
Deus, em Seu templo, e consagremos-Lhe o que Lhe pertence e que Ele 
adquiriu com o sangue de Cristo. Oremos a favor da pessoa que dirigirá a 
reunião. Oremos para que grande bênção advenha à congregação, por meio 
daquele que deve ministrar a palavra da vida. Esforcemo-nos fervorosamente 
para alcançar uma bênção particular. 
 Deus abençoará todos quantos dessa maneira se prepararem para o 
Seu culto, e eles compreenderão o que significa ter o penhor do Espírito, 
porque pela fé aceitaram a Cristo. 6 TI 362-363.

09/12/2022

 Cada qual deve sentir que tem uma parte a desempenhar, a f im de 
tornar as reuniões de sábado interessantes. Não devemos nos reunir 
simplesmente para preencher uma formalidade, e sim para trocar idéias, 
relatar nossa experiência diária, oferecer ações de graça e exprimir nosso 
sincero desejo de ser iluminados para conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem 
Ele enviou. O encontro coletivo com Cristo fortalece a alma para os 
embates e provações da vida. Nem é possível imaginar ser cristão e viver 
concentrado em si mesmo. Todos representamos uma parte do grande 
conjunto que é a humanidade, e a experiência de cada um será até certo 
ponto determinada pela de seus companheiros.
 Não conseguimos a centésima parte das bênçãos que devemos 
obter em nossas reuniões de culto a Deus. Nossas faculdades perceptivas 
precisam ser aguçadas. A comunhão mútua deve encher-nos de alegria. Com a 
esperança que temos, por que nosso coração não há de entusiasmar-se com o 
amor de Deus?

Reuniões Interessantes 
Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do SENHOR. Salmos 122:1.
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 Embora sejamos exortados a não deixar as nossas reuniões, elas não 
se destinam somente ao nosso próprio refrigério. Devemos ser mais 
fervorosos em comunicar a outros as bênçãos que recebemos. É nosso dever 
zelar pela glória de Deus, evitando dar qualquer mau testemunho, quer pela 
expressão triste de nosso rosto quer por palavras de desconsideração, como se os 
reclamos divinos constituíssem restrição à nossa liberdade. Mesmo em meio a 
aflições, desapontamentos e pecados deste mundo, o Senhor quer que 
estejamos jubilosos e fortes no Seu poder. Toda a nossa individualidade é 
chamada a dar bom testemunho a respeito de tudo. Pela f isionomia, 
temperamento, palavras e caráter, devemos testif icar que é bom servir a Deus. 
Desse modo proclamaremos que “a lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma”. 
Salmos 19:7. 6 TI 365.

 Deus quer que Seus obedientes filhos reclamem Suas bênçãos e 
cheguem à Sua presença com louvor e ação de graças. Deus é a fonte de vida 
e poder. Para os que guardam Seus mandamentos, pode transformar o 
deserto em campos férteis, porque isso contribui para a glória de Seu nome. 
Tanto fez a favor de Seu povo escolhido, que cada coração deve encher-se de 
gratidão; e Sua alma Se entristece quando Lhe oferecemos um louvor 
mesquinho. Deseja ver da parte de Seu povo uma manifestação mais forte de 
que reconhece que tem motivos para se alegrar. 6 TI 364.

Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é 
Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido 
de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração 
dos contritos. Isaías 57:15.

16/12/2022

Um Pequeno Povo

 A casa de culto poderá ser muito humilde, mas não será por isso menos 
reconhecida por Deus. Para os que O adoram em espírito, em verdade e na 
beleza da santidade, será como a porta do Céu. O número de crentes talvez seja 
relativamente pequeno, mas será muito precioso aos olhos de Deus. Com o 
cinzel da verdade, foram cortados da pedreira do mundo, e levados para a 
oficina de Deus, para aí serem burilados e polidos. Mas embora em estado 
tosco, Ele os considera preciosos. O machado, o martelo e o cinzel da provação 
são manejados por um Ser perito. E são usados, não para destruir, mas para 
conseguir a perfeição de cada um. Como pedras preciosas, polidas a fim de 
servirem num palácio, Deus pretende colocar-nos em Seu templo celestial. 
6 TI 363.
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Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e 
aos muitos milhares de anjos; à universal assembléia e igreja dos 
primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos 
espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12:22-23.

 Portanto, ao reunir-nos sábado após sábado, cantemos louvores 
Àquele que nos chamou das trevas para Sua maravilhosa luz. Ao que nos 
amou e em Seu precioso sangue nos lavou dos pecados, dediquemos a 
adoração de nossa alma. Seja o amor de Cristo a preocupação dos que pregam a 
Palavra! Seja ela expressa em linguagem simples em cada hino de louvor! 
Sejam nossas orações ditadas pelo Espírito de Deus! Ao ser pregada a palavra 
da vida, testemunhemos de coração que a aceitamos como uma mensagem 
vinda de Deus. Isso pode parecer antiquado; mas será uma oferta de ação de 
graças pelo pão da vida proporcionado à alma faminta. Essa resposta à 
inspiração do Espírito Santo será uma força para a sua própria alma e 
incentivo a outros. Será de algum modo a evidência de que existem na casa 
de Deus pedras vivas que emitem luz. 6 TI 367.

23/12/2022

 A igreja de Deus na Terra é uma com a igreja de Deus no Céu. Os 
crentes na Terra e os seres celestiais que não pecaram constituem uma só igreja. 
Cada ser celestial toma interesse nos santos que na Terra se reúnem para adorar 
a Deus. Os testemunhos dos crentes são ouvidos por eles na corte celestial. O 
louvor e ações de graças dos adoradores na Terra, repetidos em seus cânticos 
divinos, repercutem no Céu seu louvor e alegria porque Cristo não morreu em 
vão pelos caídos f ilhos de Adão. E, enquanto os anjos participam diretamente 
do manancial divino, os santos da Terra abeberam-se das correntes de 
águas puras que fluem do trono, das correntes de águas que alegram a 
cidade de Deus. Oxalá todos pudessem compreender quão perto estão a 
Terra e o Céu! Sem que os filhos de Deus na Terra o percebam, anjos de luz 
se constituem os seus companheiros. Uma testemunha silenciosa atenta 
para cada pessoa, procurando atraí-La para Cristo. E a menos que o 
homem, para sua ruína eterna, resista ao Espírito Santo, enquanto houver 
esperança, será guardado por seres celestiais. Devemos lembrar sempre que, 
em cada assembléia de crentes na Terra, anjos de Deus estão escutando os 
testemunhos, hinos e orações. Devemos lembrar que nossos louvores são 
completados pelos coros de anjos celestiais. 6 TI 366.

Igreja Una
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30/12/2022

Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. 
 
 Por que não fazer ressoar nossa voz em cânticos espirituais 
enquanto prosseguimos em nossa peregrinação? Por que não voltarmos à 
simplicidade de fé e vida? O motivo de não nos alegrarmos mais está em que 
deixamos o primeiro amor. Sejamos, pois, zelosos e arrependamo-nos para 
que não venha a ser tirado do seu lugar o nosso castiçal. 
 O templo de Deus no Céu está aberto. Seus umbrais estão 
inundados da glória que se derrama sobre toda a igreja que ama a Deus e 
guarda Seus mandamentos. Devemos estudar, meditar e orar. Então nossos 
olhos alcançarão o interior do templo celestial e compreenderemos os 
motivos dos cânticos de louvor do coro divino que cerca o trono de Deus. 
Quando Sião se levantar e brilhar, essa luz será deslumbrante em alto grau, 
e preciosos cânticos de louvor e ação de graças serão ouvidos nas 
assembléias dos santos. As murmurações e queixas, a propósito de 
mesquinharias, cessarão. Quando aplicarmos o precioso colírio a nós 
oferecido, divisaremos a glória do além. A fé romperá através das sombras 
de Satanás, e contemplaremos nosso Advogado, oferecendo o incenso de 
Seus próprios méritos em nosso auxílio. Quando virmos as coisas como são, 
como o Senhor deseja que as vejamos, seremos cheios do conhecimento da 
imensidão e sublimidade do amor divino.
 Deus ensina que devemos congregar-nos em Sua casa, a f im de 
cultivar as qualidades do amor perfeito. Com isso, os habitantes da Terra serão 
habilitados para as moradas celestiais que Cristo foi preparar para os que O 
amam. Lá no santuário de Deus, reunir-se-ão, então, sábado após sábado e mês 
a mês para participarem dos mais sublimes cânticos de louvor e ação de graças, 
entoados em honra dAquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, 
eternamente. 6 TI 368.

Primeiro Amor  
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Convite da Primeira Reunião Campal 

dos Adventistas do Sétimo Dia

(Convite foi publicado na Review and Herald de 18 agosto de 1868)

Essa reunião não foi convocada com o propósito de passarmos 
alguns dias em recreação e futilidade. Nem foi planejada para ser uma 
novidade, com o fim de atrair os ociosos e curiosos que não seriam 
alcançados de outra maneira. Nem desejamos meramente atrair grande 
número de pessoas, a fim de fazer uma demonstração de nossa força. 
Temos em mente um objetivo bastante distinto.              

Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As solenidades do SENHOR, 
que convocareis, serão santas convocações. Levíticos 23:2.

Queremos que todos aqueles que vierem tenham o propósito de 
buscar a Deus. Desejamos que nossos irmãos compareçam a fim de 
buscar uma nova conversão. Queremos que nossos pregadores sejam um 
exemplo digno de imitação.           

A reunião ocorreu em Wright, Michigan - 1-7 de setembro de 1868

AS SANTAS CONVOCAÇÕES 

EM NOSSOS DIAS  

Desejamos reunir o máximo possível de irmãos, tanto pastores 
quanto leigos, bem como o máximo de pessoas não convertidas que se 
interessem pela reunião, para que lhes façamos algo de bom.              

Também desejamos que o maior número de pessoas sem 
interesse em Cristo, ou pelo menos sem conhecimento da verdade 
presente, convertam-se ao Senhor, alegrando-se na luz de 
Sua verdade.
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Se os filhos de Israel necessitavam dessas santas convocações em seu 
tempo, quanto mais as necessitamos nós nos derradeiros dias de perigo 
e conflito� 6 TI 40. 

Muitos cristãos vacilarão na fé, caso negligenciem constantemente 
encontrar-se para reunião e oração. Caso lhes fosse impossível fruir esses 
privilégios religiosos, então Deus enviaria luz diretamente do Céu por meio de 
Seus anjos, a fim de animar, alegrar e abençoar Seu povo disperso. Ele, porém, 
não Se propõe realizar um milagre para sustentar a fé de Seus santos. Exige-se 
deles que amem a verdade o suficiente para se darem a alguns pequenos 
incômodos para obter os privilégios e bênçãos a eles oferecidos por Deus. O 
mínimo que eles podem fazer é consagrar alguns dias por ano a um esforço 
unido para levar avante a causa de Cristo e trocarem amistosos conselhos e 
compassivo interesse. 6 TI 106.

Grande obra deve ser realizada pelas nossas reuniões campais. O 
Senhor honra de modo especial esses encontros, que Ele  identifica como 
�santas convocações�. Lev. 23:2, 4, 21 e 27. 6 TI 70.

A GRANDE IMPORTÂNCIA 
DAS REUNIÕES GERAIS

O tempo atual é de molde a todos irem em socorro do Senhor, em 
socorro do Senhor contra os poderosos. Avigoram-se as forças do inimigo, e, 
como um povo, somos falsamente apresentados. Desejamos que o povo se 
relacione com nossas doutrinas e obra. Queremos que saibam o que somos e o 
que cremos. Precisamos abrir caminho até o coração deles. [...] 

É importante que os membros de nossas igrejas assistam às reuniões 
campais. Os inimigos da verdade são muitos; e como pequeno é o nosso 
número, cumpre-nos apresentar uma frente tão forte quanto possível. 
Individualmente, necessitamos dos benefícios da reunião, e Deus vos convida a 
ser os primeiros nas fileiras da verdade.� � � � � � � � � � � � � �

Venham, irmãos e irmãs, a essas sagradas reuniões de convocação para 
encontrar Jesus. Ele virá à festa. Achar-Se-á presente, e fará por vocês aquilo de 
que mais necessitam. 2 TI 600.

Dirão alguns: "É caro viajar, e nos seria preferível economizar o 
dinheiro e dá-lo para o avanço da obra onde é tão necessário." Não se deve 
raciocinar assim; Deus nos chama a ocupar o lugar que nos pertence nas fileiras 
de Seu povo. Tanto quanto for possível, é necessário fortalecer a reunião 
estando presente, nós e nossa família. Façamos um esforço extraordinário 
para assistir à reunião do povo de Deus.�� � �

Irmãos e irmãs, é muito melhor deixar que os negócios sofram um 
pouco do que perder o ensejo de ouvir a mensagem de Deus. Nenhuma 
desculpa deve nos impedir de obter toda vantagem espiritual possível. 
Necessitamos de todo raio de luz. Precisamos nos habilitar para dar a razão da 
esperança que há em nós, com mansidão e temor. Não se pode perder um 
privilégio assim. 6 TI 38-39.



Nos cultos de nossas campais, deve haver música vocal e instrumental. 
Instrumentos musicais eram utilizados nos serviços religiosos dos tempos 
antigos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e címbalo, e a música deve 
ter também seu lugar em nossos cultos. Fará aumentar o interesse. Todos os 
dias deve ser realizado um encontro de louvor, um culto simples de ações de 
graças a Deus. 6 TI 62.

Precisamos ajudar os que mostram interesse em ir, dando-lhes, se 
necessário, comida e alojamento. Os anjos comissionados a ministrar aos 
herdeiros da salvação, nos farão companhia. Deus fará grandes coisas por Seu 
povo. Abençoará todo esforço para honrar-Lhe a causa e promover o avanço de 
Sua obra. 6 TI 40.

Oh, quanto se perde pela negligência dessa importante obra� Vocês 
poderão apreciar a pregação e ficar animados e reavivados, mas o poder 
convertedor e reformador de Deus não será sentido no coração, e a obra não 
será tão profunda, completa e duradoura como deveria. Que o orgulho seja 
crucificado e a pessoa vestida com o precioso manto da justiça de Cristo, e que a 
reunião lhe proporcione alegria. Ela será para o seu espírito como que a porta 
do Céu. 5 TI 165.

Geralmente as irmãs devotam considerável tempo antes da ocasião no 
preparo de vestidos para o adorno exterior, enquanto esquecem inteiramente o 
adorno interior, que é de grande valor à vista de Deus. Também é gasto muito 
tempo em culinária desnecessária, na preparação de ricas tortas e bolos e outros 
artigos de alimentação que fazem positivo dano aos que deles participam. 
Preparassem nossas irmãs bom pão e algumas outras espécies de alimentos 
saudáveis, e tanto elas como sua família estariam melhor preparadas 
para apreciar as palavras de vida, e muito mais susceptíveis à influência do 
Espírito Santo. 

Eis uma obra na qual as famílias se devem empenhar antes de ir às 
nossas santas convocações. Seja o preparo da comida e do vestuário questão 
secundária, antes comece já em casa profundo exame de coração. Orem três 
vezes ao dia, e, como Jacó, sejam importunos. É em casa o lugar de encontrar a 
Jesus; então O levem consigo à reunião, e quão preciosas serão as horas que ali 
passarem. Mas como poderão esperar sentir a presença de Deus, e ver a 
manifestação de Seu poder, quando a obra de preparo para essa ocasião 
é negligenciada� 5 TI 164.

O PREPARO ESPIRITUAL 
DEVE VIR EM PRIMEIRO LUGAR

Muitas vezes é o estômago sobrecarregado com alimentos que 
raramente são tão saudáveis e simples como os ingeridos no lar, onde a 
quantidade de exercício feita é dupla ou tripla. Isso leva a mente a ficar em tal 
letargia que é difícil apreciar as coisas eternas; as reuniões terminam e eles ficam 
desapontados por não haverem desfrutado mais do Espírito de Deus. 
5 TI 162-163.

57



58

Freqüentemente homens e mulheres se reúnem em pequenos grupos e 
empenham-se em conversa acerca de assuntos comuns que não se relacionam 
com a reunião. Alguns trouxeram consigo suas fazendas, outros suas casas, e 
estão a fazer planos para construções. Alguns dissecam o caráter de outros, e 
não têm tempo ou disposição para esquadrinhar o próprio coração, para 
descobrir os defeitos do próprio caráter, a fim de corrigir-lhe os erros, e 
aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Se todos quantos professam ser 
seguidores de Cristo aproveitassem o tempo fora das reuniões para conversar 
sobre a verdade, para deter-se na esperança do cristão, em examinar a si mesmos 
e em fervorosa oração diante de Deus, rogando-Lhe a bênção, muito maior seria 
a obra realizada do que já temos visto. 2 TI 597.

O SUCESSO DAS REUNIÕES

Nenhum de nós deve ir à reunião campal confiando nos pastores ou nos 
obreiros bíblicos para torná-la uma bênção para nós. Deus não quer que Seu 
povo dependa inteiramente dos pastores. Não quer que se enfraqueçam 
dependendo do auxílio de criaturas humanas. Não devem, como crianças 
impotentes, apoiar-se em outros. Como despenseiro da graça de Deus, todo 
membro de igreja deve sentir sua responsabilidade individual de ter vida e raiz 
em si mesmo. Cada um deve sentir que, em certa medida, o êxito da reunião 
depende dele. Não é correto dizer: "Não sou responsável. Nada terei a fazer 
nessa reunião." Quem se sente assim está dando a Satanás oportunidade de 
operar por seu intermédio. Ele vai encher sua mente com maus pensamentos, 
dando-lhe alguma coisa para fazer em suas fileiras. Em vez de somar com 
Cristo, você estará dividindo.� �

Precisamos lembrar que, nessas reuniões, há duas forças em operação. 
Uma batalha invisível a olhos humanos está sendo travada. Está em campo o 
exército do Senhor, buscando salvar almas. Satanás e suas legiões também estão 
em atividade, buscando por todos os meios possíveis enganar e destruir. [...] Dia 
a dia prossegue a batalha. Se nossos olhos pudessem abrir para ver em operação 
os instrumentos bons e os maus, não haveria frivolidade e vaidade, nem gracejos 
e brincadeiras. Se todos se revestissem de toda a armadura de Deus e 
combatessem corajosamente as batalhas do Senhor, obter-se-iam vitórias que 
fariam tremer o reino das trevas.�

O êxito da reunião depende da presença e do poder do Espírito Santo. 
Todo o que ama a causa da verdade, deve orar pelo derramamento do Espírito. E 
o quanto estiver em nosso alcance, cumpre-nos remover todo obstáculo a Sua 
operação. O Espírito jamais poderá ser derramado enquanto os membros da 
igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. Inveja, ciúmes, 
ruins suspeitas e maledicências, são coisas de Satanás, e barram eficazmente o 
caminho à operação do Espírito Santo. Coisa alguma neste mundo é tão 
preciosa para Deus como Sua igreja. Coisa alguma é por Ele guardada com tão 
cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que 
prejudique os que Lhe estão fazendo o serviço. Ele chamará a contas todos 
quantos ajudam Satanás em sua obra de criticar e desanimar. 6 TI 40-41.
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11/03/2022 - Singela Petição

01/04/2022 - O Pão Diário

04/03/2022 - O Reino - Parte II

25/02/2022 - O Reino

11/02/2022 - Renúncia do Egoísmo

25/03/2022 - Espírito Missionário

08/04/2022 - O Pão Diário - Parte II

28/01/2022 - Repetição do Pai Nosso

15/04/2022 - O Pão Espiritual

06/05/2022 - O Amor Perdoador de Deus

22/04/2022 - Transmitindo ao Próximo

29/04/2022 - O Perdão de Deus e o Nosso

04/02/2022 - Família de Deus

18/02/2022 - Santo Nome

21/01/2022 - Oração do Senhor 

13/05/2022 - Orar e Crer

18/03/2022 - Tua Vontade na Terra e Céu

20/05/2022 - Justa Obrigação

27/05/2022 - O Dever e Privilégio de Orar 

03/06/2022 - Resistindo à Tentação

10/06/2022 - Orando com Sinceridade

24/06/2022 - Crise Final

01/07/2022 - Discernindo as Armadilhas

17/06/2022 - Batalha Espiritual

07/01/2022 - Pai Nosso!

14/01/2022 - O Mistério Maior 



08/07/2022 - Manter Distância

15/07/2022 - Tratando o Membro Faltoso

22/07/2022 - Ofendido e Ofensor

05/08/2022 - Prosperidade, Pureza e Ordem

12/08/2022 - Arrependimento e Perdão

19/08/2022 - A Devida Confissão

26/08/2022 - Promotores de Desordens

29/07/2022 - Se Não Ouvir

23/12/2022 - Igreja Una 

14/10/2022 - Seguindo a Regra Pública

16/09/2022 - Dois ou Três Reunidos

04/11/2022 - Amor e Unidade

23/09/2022 - A Autoridade da Igreja

09/09/2022 - Fraco na Fé - Parte II

02/09/2022 - Fraco na Fé

21/10/2022 - Livre da Culpa

11/11/2022 - A Atuação do Espírito Santo

16/12/2022 - Um Pequeno Povo

28/10/2022 - Restringindo o Mal

25/11/2022 - Pontualidade e Espontaneidade 

07/10/2022 - Reprovação Pública

30/09/2022 - Membros Unidos

09/12/2022 - Reuniões Interessantes 

02/12/2022 - Reunião de Sábado

18/11/2022 - Presença nas Reuniões

30/12/2022 - Primeiro Amor
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