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Olhando para o céu, 1 de Janeiro

Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial.
Por isso, Deus não Se envergonha deles, de ser chamado o seu
Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11:16.

Desejo-vos um feliz ano novo. O ano velho com sua carga de
recordações passou para a eternidade. Que todo pensamento, todo
sentimento, agora sejam de lembrança do amor de Deus. Reunamos
uma lembrança após outra. ...

A evidência que temos do cuidado e amor de Deus por nós é
expressa nas lições que Cristo deu a Seus discípulos com base nas
coisas da natureza. ... O olhar não deve demorar-se sobre a defor-
midade, sobre a maldição, mas sobre as riquezas da graça de Cristo
que tem sido provida tão abundantemente para que vivamos neste
mundo, e cumpramos nossa parte na grande trama da humanidade,
sem contudo sermos do mundo. Como peregrinos, como estrangeiros
em busca das coisas preciosas de Deus, a alegria que é posta diante
de nós, em busca da cidade cujo construtor é Deus, e considerando
as provisões feitas para nós, as mansões que Jesus nos foi preparar,
e falando sobre o bendito lar, esquecemo-nos dos aborrecimentos e
aflições desta vida. Parecemos respirar a própria atmosfera daquele
país melhor, a pátria celestial. Ficamos aliviados e confortados; mais
do que isso, regozijamo-nos em Deus.

Não poderíamos conhecer os graciosos propósitos de Deus para
conosco a não ser pelas promessas, pois é somente por elas que
sabemos o que está preparado para aqueles que O amam. Como as
flores na sábia disposição de Deus estão constantemente extraindo
as propriedades do solo e do ar para se desenvolverem em belos
botões e flores e exalarem sua fragrância para o deleite dos sentidos,
assim será conosco.

Extraímos das promessas de Deus toda a paz, conforto e espe-
rança que desenvolverão em nós os frutos da paz, alegria e fé. Ao
trazer essas promessas a nossa vida, sempre as comunicamos à vida
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dos outros. Apropriemo-nos, portanto, dessas promessas. ... São
semelhantes a preciosas flores no jardim de Deus. Devem despertar
nossa esperança e expectativa e levar-nos a uma firme fé e confiança
em Deus. Devem fortalecer-nos em tribulações e ensinar-nos precio-
sas lições de fé em Deus. Nessas preciosas promessas Ele Se retira
da eternidade para nos conceder um lampejo do eterno e imensurável
peso de glória. Aquietemo-nos, pois, em Deus. Confiemos serena-
mente nEle e O louvemos por nos ter dado tais revelações de Sua
vontade e propósitos, para que não edifiquemos nossas esperanças
nesta vida, mas mantenhamos o olhar na direção do alto, voltado [3]
à herança de luz, e vejamos e sintamos o impressionante amor de
Jesus. — Carta 27, 1886.
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A necessidade de uma reforma, 2 de Janeiro

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos

6:23.

Paulo julgava que os requisitos do Senhor devem ser obedecidos,
Seus juízos evitados. À semelhança de Paulo, devemos empreender
todo esforço para obter a coroa da vida que atribui honra eterna
a todo vitorioso. Não devemos nos contentar em viver vidas sem
utilidade.

O que é humildade? Aquele senso de pecado e indignidade
que conduz ao arrependimento. Devemos, porém, estar seguros da
malignidade de uma doença antes de sentirmos nossa necessidade de
cura. Aqueles que não se compenetram da malignidade do pecado
não são capazes de apreciar o valor da expiação e a necessidade
de serem purificados de todo pecado. O pecador se mede por si
mesmo e por aqueles que, como ele, são pecadores. Não tem em
vista a pureza e santidade de Cristo. Mas quando a lei de Deus traz
convicção a seu coração, ele diz com Paulo: “Outrora, sem a lei,
eu vivia; mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri.”
Romanos 7:9.

Deus criou o homem para a Sua glória. Ele não pode e não
quer tolerar a presença do pecado em Seu domínio. Se há na igreja
aqueles que estão voluntariamente pecando contra Deus, todo meio
possível deveria ser utilizado para levá-los ao arrependimento. Se
isso não for feito, o nome de Deus será desonrado. Ele é demasiado
puro para considerar favoravelmente a iniqüidade. ...

O pecado de Adão seria considerado pelas igrejas de hoje como
um simples erro a ser imediatamente perdoado e esquecido. Mas o
padrão de Deus é elevado e Sua palavra imutável, e todas as práticas
egoísticas e cobiçosas são uma abominação à Sua vista. ...

Olhai para cima, meus irmãos. Acaso o evangelho perdeu o poder
de impressionar corações? É devido à influência regeneradora do
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Espírito de Cristo ter-se apagado que os corações não são purificados,
santificados e preparados para o Espírito Santo? Não; a Espada do
Espírito, a Palavra do Deus vivo ainda está conosco; mas precisa
ser brandida com zelo. Por seu poder vivo, estimulante, encontrará
caminho aos corações...

O Senhor apela por uma reforma em nossas fileiras. ... Quando [4]
a igreja estiver desperta, decididas mudanças ocorrerão. Homens
e mulheres serão convertidos e tão cheios pelo Espírito de Deus
que seguirão de país em país, de cidade em cidade, proclamando a
mensagem da verdade. Com corações repletos de dedicado amor
pelas pessoas, abrirão as Bíblias e apresentarão a Palavra — “Está
escrito”. Onde quer que forem um povo será despertado para estar em
pé no dia do Senhor. A simplicidade desses obreiros humildes será
sua força, pois anjos de Deus atuam com aqueles que são humildes
e obedientes. — Manuscrito 2, 1900.
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Vitoriosos mediante Cristo, 3 de Janeiro

Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a
vitória que vence o mundo: a nossa fé. 1 João 5:4.

Precisamos achegar-nos a nosso Ajudador, Aquele que é infinito
em sabedoria. Ele é nosso Pastor e nosso grande Médico-Missionário
e conhece as aflições pelas quais Seus crentes sobre a Terra passarão.
... Ele foi tentado em todos os pontos como nós somos tentados.
Não nos esqueçamos que Cristo enfrentou o tentador e que quando
o defrontou, Ele, nosso Salvador, estava submetido à semelhança
da humanidade. Ele é nosso Restaurador, o Aperfeiçoador de Sua
aliança com as agências humanas que dEle dependem como seu
Príncipe e Redentor.

Cristo venceu como Homem sem pecado, não caído, perfeito.
Como Messias Ele obteve vitória sobre as tentações do inimigo,
tornando-nos possível vencer como Ele venceu. Devemos vencer em
todo encontro com o inimigo. Devemos ser vitoriosos tornando-nos
participantes da natureza divina, escapando à corrupção que há no
mundo mediante a sensualidade. Cada vitória que Ele conquistou em
Sua humanidade torna-nos possível obter a vitória, por recebê-Lo
e nEle crer. “Mas, a todos quantos O receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus.” João 1:12. Cada vitória que Ele
conquistou na humanidade assegura-nos seus genuínos frutos. Cada
ataque derrotado de Satanás marca a ocasião de uma vitória para a
humanidade. ...

A libertação do povo de Deus e Suas misericórdias para com ele
em provações passadas devem ser trazidas à lembrança como garan-
tia do que Deus fará por nós, se confiarmos nEle em emergências
presentes e futuras. Seja qual for sua experiência, se se submeterem[5]
a Deus com total propósito de coração, com humildade e contrição,
Ele os receberá. A todos quantos pela fé receberem a Cristo como
seu Salvador pessoal, Ele concederá o poder para serem vencedores
— filhos e filhas de Deus. Tornam-se participantes da natureza divina
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e reconhecem plenamente Sua misericórdia e a graça de Seu Espírito
Santo. ...

Que nossas orações ascendam a Deus em toda humildade. Con-
fessemos e abandonemos nossos pecados, com corações humildes e
contritos. O Senhor compreende, pois todas as coisas secretas são
de Seu conhecimento. Nenhuma forma de ação pode ser praticada
sem a compreensão de Deus em cada fase da tentação. ...

Através dos evangelhos, Cristo fez freqüentes referências ao
grande conflito que teve com Satanás no início de Seu ministério,
Ele faz referência constante ao reino de Satanás em oposição ao
reino de Deus. Asseguremo-nos de que estamos do lado do Senhor.
— Carta 14, 1906.
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Em busca da verdade, 4 de Janeiro

Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo
este selo. O Senhor conhece os que Lhe pertencem. E mais:
Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do

Senhor. 2 Timóteo 2:19.

Orai pela concessão do Espírito Santo e crede que Ele é para
vós. ... Examinai vossos próprios corações e preparai o vaso para
o recebimento do Espírito Santo. Não vos satisfaçais com vossa
experiência presente. Cavai mais e mais profundamente na mina
da verdade. O Salvador está disposto a ensinar a todos que estão
ansiosos para dEle aprenderem. ...

É privilégio de todo crente em Cristo possuir a natureza de Cristo,
uma natureza bem acima da que Adão perdeu pela transgressão.
Aquele que pela fé contempla o Filho e nEle crê, é obediente aos
mandamentos de Deus e nessa obediência encontra a vida eterna.
... Não tereis uma experiência religiosa firme a menos que caveis
fundo e edifiqueis vossa casa sobre a Rocha. ...

Satanás opera mediante homens que podem ser manobrados,
cegando as faculdades perceptivas, paralisando os sentidos com ócio[6]
egoísta e amor ao mundo, e a menos que uma mensagem especial
direta do Céu lhes seja dirigida, não discernirão seu perigo.

A natureza humana é vacilante. Os homens apreendem a ver-
dade com suas faculdades perceptivas, mas recusam separar-se do
mundo. Os homens não consentirão em ser o povo peculiar de Deus.
Conhecem a verdade bíblica mas não pretendem obedecer-lhe, e
desviam-se da verdade. Dão vazão a sua descrença e as trevas co-
brem suas almas. Escolhendo seu próprio caminho são deixados a
encher-se de seus próprios desejos. A verdade é insultada, Cristo
ignorado, e a perdição será a porção deles a menos que se volvam e
se arrependam. ...

Enquanto essas influências opostas estão em operação para con-
duzir para longe da verdade, longe da convicção, longe do Céu para
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o amplo caminho da satisfação própria, os agentes de Deus estão
em ação para salvar almas prestes a perecer. Após lutar com Deus
em oração, vesti a armadura e empenhai-vos em zeloso labor pela
conversão de pessoas. Que os homens vejam que vossa verdade não
é uma pilhéria, mas uma realidade eterna. Estais lidando com prin-
cípios como nunca lidastes antes. Espalhai as sementes da verdade
com mão incansável. Semeai junto a todas as águas. Não tenhais
limites prescritos que não atravesseis, mas [trabalhai] com todas as
faculdades que Deus vos concedeu. Então as pessoas vos conhecerão
como aqueles que crêem na verdade e para quem a verdade é uma
realidade. Não permitais que vossa fé fracasse. Induzi vossa mente
ao ponto de decisão de sacudir-vos de toda indolência e inércia.
— Carta 6, 1900.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.6%2C.1900


O Espírito Santo concorda com a palavra, 5 de
Janeiro

Quando, porém, vier o Consolador, que Eu vos enviarei da
parte do Pai, o Espírito da verdade, que dEle procede, esse

dará testemunho de Mim. João 15:26.

É um precioso privilégio ser encarregados de um trabalho para
Deus, ser obreiros junto com Deus. O Espírito Santo sempre conduz
à Palavra Escrita e chama a atenção para o grande padrão moral
de justiça. Ser honrado por Deus ao contar com o privilégio de
testemunhar da verdade é uma coisa maravilhosa. ...

Aqueles que têm a Jesus habitando no coração pela fé receberam
realmente o Espírito Santo. Todo indivíduo que recebe a Jesus como[7]
seu Salvador pessoal, tão certamente recebe também o Espírito Santo
para ser seu Conselheiro, Santificador, Guia e Testemunha. Quanto
mais próximo o crente anda com Deus, mais claro é o seu teste-
munho, e, como resultado seguro, mais poderosa. será a influência
de seu testemunho do amor de um Salvador sobre os outros; mais
ele dará evidência de que preza a Palavra de Deus. É sua comida,
sua bebida, para satisfazer a alma sedenta. Ele preza o privilégio de
aprender a vontade de Deus a partir de Sua Palavra.

Algumas pessoas que reivindicam ser crentes têm desprezado a
Palavra de Deus e dela se desviado. Têm negligenciado a Bíblia, o
maravilhoso Livro-Guia, o verdadeiro Avaliador de todas as idéias,
e reivindicam ter o Espírito para lhes ensinar, o que tornaria des-
necessária a pesquisa das Escrituras. Todos esses estão acolhendo
enganos de Satanás, pois o Espírito e a Palavra concordam, dizem
as Escrituras. “À lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta
maneira, jamais verão a alva.” Isaías 8:20. Só é livre o homem a
quem a verdade libertou. ...

Se sois praticantes da Palavra obedecereis às instruções de Jesus
Cristo. ... Em nossa força somos perfeita fraqueza, mas quando de-
positamos toda a nossa confiança em Jesus Cristo, somos guardados
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pelo Seu poder, pois Ele é plenamente capaz de guardar toda pessoa
que nEle confia. O perigo a que toda pessoa está exposta é muito
grande.

O grande adversário de Deus, e o inimigo do homem, está atento
para achar uma oportunidade de apanhar-nos desprevenidos. Jesus
nos falou de nosso perigo e advertiu-nos contra o ardiloso inimigo.
Ele tem repetidamente instado conosco quanto ao dever de sempre
vigiar e orar para que não entremos em tentação. Crede em Jesus,
confiai em Jesus com fé viva e constante e esperai sem dúvida em
Jesus para guardar-vos e salvar-vos. Alguém poderoso para salvar
está vos sustentando e enquanto vos submeterdes a Sua direção, para
dEle aprender, nEle confiar, Ele vos guardará de cair. E, quando Deus
Se empenha em vos guardar, Ele é uma defesa segura. — Manuscrito
1, 1894.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.1%2C.1894
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Luz e trevas, 6 de Janeiro

Longe de vós, toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e
blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para

com os outros benignos, ... como também Deus, em Cristo, vos
perdoou. Efésios 4:31, 32.

O grande conflito que se desenrola na Terra, entre o Príncipe da[8]
luz e o príncipe das trevas, está se revelando hoje mais tremendo
do que em qualquer outro período da história do mundo. Tendo em
mente o fato de que onde quer que haja planos postos em operação
para o avanço da causa de Deus no mundo, Satanás estará pronto
para, se possível, contrariar a atuação de nosso misericordioso Pai
celestial. ... Ele empregará toda vantagem possível que permitirdes
para vos controlar a mente.

O povo de Deus, resgatado do fogo por Jesus Cristo, tem um
senso de seu pecado, sente-se humilde e envergonhado. Deus vê e
reconhece sua contrição e observa sua tristeza pelo pecado, que eles
não podem remover ou cancelar por si mesmos. Mas ao orarem, suas
orações são ouvidas, e essa é a razão por que Satanás fica atento para
resistir a Cristo; porque Ele ouve as orações deles e faz intercessão
pelos santos segundo a vontade de Deus. Regenera o pecador, e o
perdão é escrito sobre seu nome. Isso incita Satanás à resistência.
Ele avança para pôr-se entre a pessoa arrependida e crente e Cristo.
Busca lançar sua sombra infernal sobre aquela pessoa, abafar a fé, e
tornar de nenhum efeito as palavras de Deus. ...

Se Satanás se coloca entre a pessoa e Jesus Cristo, então o amor
e aceitação e perdão de Cristo são eclipsados — o homem estará
constantemente lutando para preparar uma veste de justiça a fim
de cobrir sua deformidade e pecado, quando Cristo deseja que ele
venha a Ele tal qual está, e creia nEle como seu Salvador pessoal.
Em Seu terno amor, um Pai perdoador apresenta Sua melhor veste
com a qual envolve Seu filho que retorna. ...
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Satanás é vigilante e incansável inimigo que não dorme. Ele sabe
que seu tempo é curto e atuará até o fim com toda forma de engano
para atrair pessoas a seus ardis e arruiná-las. Tenho uma mensagem
para vós: “Vigiai e orai para que não entreis em tentação.” Mateus
26:41. Não deis lugar a que o maligno se coloque entre vós e Cristo
para que não experimenteis das coisas que são dos homens e não de
Deus. Se vossa fé for genuína deve produzir e produzirá obediência.
Deus não nos ordena fazer nada que não possamos. Ele concederá
força a cada pessoa crente, confiante. ...

Cultivai o amor de Jesus no coração, respeitai-vos uns aos outros,
pois Cristo ofereceu Sua vida por vós. Toda pessoa é preciosa à vista
de Deus. É uma coisa maravilhosa ser lembrado e estar sob o cuidado
de Deus a toda hora. — Carta 7, 1894.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.26.41
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Onde investir? 7 de Janeiro[9]

Mas ajuntai para vós outros tesouros no Céu, onde traça nem
ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam;

porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu
coração. Mateus 6:20, 21.

As especulações financeiras são ardis satânicos. Em todas as
transações comerciais a única salvaguarda para um indivíduo é o
amor e temor de Deus. No mundo atual vêem-se as mesmas práticas
desonestas que prevaleciam antes que o Dilúvio eliminasse da Terra
a poluição moral, a qual predominava em Sodoma antes que fogo
descesse do céu e consumisse seus ímpios habitantes. Satanás enche
a mente dos homens com perspectivas ilusórias de grandes ganhos,
e em sua ganância por obter vantagens, aqueles que se submetem ao
enganador fazem alegações que são positivamente inverídicas. Deus
e a verdade são esquecidos. ...

Deus deseja que Seus servos evitem toda especulação. Satanás
pode preparar o caminho tornando o primeiro investimento um su-
cesso, mas, oh, quão amargo será o resultado final! Se o professo
cristão tem êxito em sua primeira especulação, sua ruína é quase
certa. Projetos visionários são insensatamente contratados, quando
seus promotores apresentam promissores negócios, que, declaram,
retribuirão uma grande porcentagem de todo o dinheiro investido.
Bons homens são fascinados e enganados. ...

Em lugar de entrar em especulações, que os que conhecem a
verdade encontrem algum emprego honesto e seguro em que possam
obter seu sustento numa maneira que glorifique a Deus. Aqueles
que encorajam o anseio por especulações financeiras extinguirão a
luz que Deus concedeu para guiar seus pés no direito. Ganhando
dinheiro facilmente eles gastarão sem pensar e sua prodigalidade
será sua ruína. Para manterem seus hábitos de indulgência própria
precisam continuar a fazer dinheiro rapidamente. O esforço para
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fazer dinheiro suficientemente rápido para corresponder a seus gastos
extravagantes atrai muitos para o inferno da jogatina. ...

Minha oração a nosso Pai celestial é, Senhor, deixai que a clara
luz resplandeça. Cuidadosamente estudada, e com oração, a Pala-
vra de Deus mantém os homens bem equilibrados. Nessa Palavra
encontramos claramente definido o caminho de Deus. Ninguém
que pesquise a Palavra com sinceridade andará em trevas. Mas não
podemos deixar de lado a luz que Deus envia, e ao mesmo tempo
andar em seus raios. Para sermos cristãos completos devemos sê-lo
em todas as coisas, revelando Suas virtudes, realizando Sua obra.
A verdade é nossa salvaguarda. Plantada no coração pelo Espírito
Santo, capacita-nos a ver claramente a diferença entre o que é certo
e o que está errado. — Manuscrito 26a, 1890.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.26a%2C.1890


Oração e prática, unidas, 8 de Janeiro[10]

Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e
Eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis

fazer. João 15:5.

Maravilhosas oportunidades estão abertas perante o agente hu-
mano para compreender as insondáveis riquezas da sabedoria de
Deus. Nessa obra, que nada menos do que o poder divino pode reali-
zar, nada pode ser aperfeiçoado sem a cooperação do agente humano.
Então o divino e o humano estão fundidos, como na vida do Filho de
Deus. ... Nenhum encorajamento é oferecido ao insubordinado ou
presunçoso. A vangloriosa exaltação própria é uma ofensa a Deus.
A confiança própria, fruto de um coração contrito, será uma bênção
de Deus. ...

O cristão sincero, em sua [aceitação] de graça, sente que seu
êxito é inteiramente dependente de Cristo. Aí está a Fonte de energia
divina. Ele não apresenta qualquer reivindicação fundamentada em
seu próprio mérito; não possui fidelidade para apresentar ao Céu.
Sente suas próprias fraquezas e ineficiência e está convencido de que
deve ter o caráter transformado. A renúncia própria e a humildade
revelam que a alma tem contemplado a Jesus. O coração tornado pe-
nitente pelo Espírito de Cristo agirá por princípio. É um participante
da natureza divina. ... Em seu caminhar diário e em sua conversação
ele representa o caráter de Cristo. ...

Qual será o proveito de acolher orgulho espiritual e orar por
humildade? Que proveito há em buscar ansiosamente a amizade e
aplauso do mundo, e orar por afeições celestiais? Que proveito há
em empenhar-nos em temperamento passional e proferir palavras
ímpias e depois rogar pela mansidão de Cristo? Isso não é vigiar em
oração. Na falta daquela fé que opera por amor e purifica a alma jaz
o segredo das orações não respondidas. ...

Alguns que professam ser cristãos carecem de uma conversão
genuína. Desejam ser aceitos por Deus; oram de uma forma casual
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para serem aceitos, e a despeito de seu desejo por ganho, seu mun-
danismo e egoísmo, seu roubo do que é de Deus, afastam-se dEle. A [11]
maldição divina pende sobre eles por seu egoísmo e prazeres mun-
danos. Suas orações serão totalmente inúteis a menos que aceitem
as condições especificadas na Palavra de Deus. ...

A experiência incerta de muitos professos cristãos — pecando
e se arrependendo e continuando na mesma condição espiritual
sem crescimento — é resultado de mundanismo e de uma vida não
santificada. A graça salvadora de Cristo é designada para a vida
diária. Cristo não veio para salvar o homem em seus pecados, mas
de seus pecados. Os princípios da verdade, habitando no coração,
santificarão a vida. — Manuscrito 35, 1893.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.35%2C.1893


Deus se inclina para ouvir, 9 de Janeiro

Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o
qual tem o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar, mas

habito também com o contrito e abatido de espírito, para
vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos

contritos. Isaías 57:15.

Quando o homem toma as rédeas em suas próprias mãos para
conduzir e guiar, recebe a recompensa, pois a obra de Deus revelará
terríveis erros. A razão se torna obscurecida, mesmo com a grandeza
da luz, a menos que a agência esteja sob o jugo de Cristo. Cada
dia algum plano será imaginado no qual Satanás acha que pode
aproveitar para semear seu joio entre o trigo. O vício não deve ser
misturado com virtude, e o clamor deve soar em tons vigorosos,
mesmo agora enquanto a obra missionária está sendo realizada. “Por
isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não toqueis
em coisas impuras; e Eu vos receberei.” 2 Coríntios 6:17. Deus está
agora operando por Seu povo, mas quantos não discernem a obra de
Deus em comparação com uma obra estranha.

Pondo de lado o véu que oculta a glória de Deus, Ele pode ser
visto em Seu lugar, elevado e santo, e exaltado, não num estado de
solidão, mas rodeado por dez milhares vezes dez milhares, e milha-
res de milhares de seres santos e felizes, cada um esperando para
levar a mensagem, cumprir Suas ordens — o Céu inteiro em ativa
comunicação com toda parte do Universo mediante uma variedade[12]
de canais — e o Santo está realmente inclinado de Seu trono, ou-
vindo cada som proferido, observando os movimentos de todo poder
terrestre. Trata-se do mais elevado Ser condescendendo com o mais
humilde, aprovando ou condenando toda ação que se desenrola.

Ele está interessado no oprimido, e envia mensageiros para em-
penhar-se na obra em conexão com o evangelho pelos seres que
tiveram toda sua mente e pensamentos corrompidos, e são postos
em ligação com a verdade e justiça. A menos que se tornem eles
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justos, contaminarão a outros. Há uma obra a ser realizada em nosso
mundo, mas se o caminho do Senhor não é distintamente seguido,
pondo-os no caminho da vida mediante a conversão, há razão para
temer que Satanás se introduza atuando sobre os abandonados que
nossas instituições se encarregam de ajudar.

Satanás está empreendendo um jogo de vida pelas almas dos
homens e mulheres pelos quais Cristo morreu. Em nosso zelo por
realizar uma obra para o Senhor, precisamos estar seguros de não
estarmos nos adiantando a Cristo, em lugar de seguir após Cristo.
— Carta 171, 1900.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.171%2C.1900


Manter o padrão, 10 de Janeiro

Por isso, não desanimamos; pelo contrário, mesmo que o nosso
homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior

se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16.

Há um poder para o bem no intelecto, se ele se conforma com a
mente de Cristo, santificado e controlado pelo Espírito de Deus. Mas
somente o intelecto não pode capacitar para o Céu, ou habilitar-nos
a alcançar o padrão divino. A fim de que um homem seja o que
Deus deseja dele, precisa ter um caráter puro e nobre. ... Antes que o
homem possa ser reconhecido como um coobreiro com Deus, deve
afastar-se da confiança própria que reivindica muito e oferece pouco.

Os seres humanos não têm direito de pensar que há um limite
aos esforços que devem fazer para representar a bondade e amor
de Deus na obra de salvar pessoas. Por acaso Cristo Se cansava
em Sua obra de salvar pessoas? Quando os membros da igreja
apresentarem em sua vida a negação própria que Cristo apresentou
na Sua, quando exercerem esforços contínuos e perseverantes, não[13]
terão tempo nem inclinação para tecer em sua experiência os falsos
fios que prejudicariam o padrão. ...

Devemos vigiar, e trabalhar, e orar, nunca deixando que o eu
obtenha o controle. Precisamos estar prontos, mediante vigilância e
oração, para entrar em ação em obediência à ordem do Mestre; onde
quer que observemos trabalho a ser realizado devemos assumi-lo e
realizá-lo, olhando constantemente a Jesus.

A negação própria significa muito. Representa uma negação dos
desejos naturais e a disposição natural. Significa uma negação da
inclinação de encontrar defeito e acusar. ...

Por amor de Cristo, vigiai e orai, e durante o ano em que aca-
bamos de entrar lutai por evitar toda palavra rude. Decidi que não
proferireis palavras que lançarão uma sombra sobre outros. Não
cesseis de perguntar se os que vos rodeiam apreciam vossos esforços
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de negação própria. Abri as janelas para o Céu. Pensai em Cristo e
tentai agradá-Lo. ...

Satanás usará todo engano possível para fazer-vos semelhante a
ele e desse modo separar-vos dAquele que ofereceu a vida por vós.
Anjos malignos lutarão pelo controle de vossa vida. Se não tiverdes
vos revestido com toda a armadura de Deus, sereis vencidos. Assim
há de ser, ou assinareis o voto de que não sereis intemperantes em
palavra ou em espírito, que mantereis perante vós o divino Padrão?

Deveríamos todos sentir ser nosso dever manter-nos em guarda
sobre nós mesmos, a fim de evitar que as agências malignas que
guerreiam contra nós tenham êxito em levar-nos a dizer e fazer
aquilo que agrada o inimigo. — Carta 11, 1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.11%2C.1905


A escolha é nossa, 11 de Janeiro

O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem!
Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a

água da vida. Apocalipse 22:17.

A obra da sua e da minha salvação depende totalmente de nós
mesmos, pois resta-nos aceitar a provisão que nos foi feita. Deus
realizou por nós tudo quanto um Deus pode fazer. Cristo vos com-
prou com Seu próprio sangue; Ele pagou o preço do resgate para
que pudésseis unir-vos a Cristo e separar-vos do pecado e pecadores.
Quando o coração está aberto para Cristo, o Espírito Santo nele[14]
opera com poder renovador. Mas para que possamos ser colaborado-
res de Deus deve haver de nossa parte uma total submissão a Deus.
Precisamos, em toda a extensão de nossa habilidade, devotar-nos
a Ele, pondo em ação todo nervo espiritual, e como soldados fiéis
realizar um serviço para Cristo. ...

A lei do dever [a Deus] é suprema. Reivindica autoridade sobre
a razão e a consciência, sobre talentos e possessões. Não admitirá
rivais e por nenhum momento diminuirá suas elevadas exigências.
Não entra em compromisso algum com qualquer poder opressivo
da Terra. Em todo ato de dever estamos ocultando o eu em Jesus.
Projetamo-nos além de nós mesmos, além do estreito limite da sa-
tisfação egoísta e presente. A obediência a Deus põe a alma em
harmonia com as mais elevadas leis do Universo. Comunica digni-
dade e verdadeira grandeza à mais humilde ocupação onde Cristo
possa presidir. Coroa a mais rebaixada posição na vida com as mais
elevadas honras, trazendo os homens em aliança com Deus e unindo
Seus interesses com planos e propósitos que têm existência na mente
infinita desde a eternidade.

O Senhor Jesus Cristo pagou o preço por vós, não para obter
um mero assentimento com a verdade, mas serviço voluntário. Ele
deseja a homenagem de vossa alma. Não podeis deixar de crer que
deveis cumprir a vontade de Deus. Não podeis isentar-vos mais das

36

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Apocalipse.22.17


A escolha é nossa, 11 de Janeiro 37

reivindicações do dever do que podeis fugir da presença de Deus.
É somente em obediência a Deus que experimentareis verdadeira
felicidade. ...

Eu vos apelo a que abrais a porta do coração e deixeis o Salvador
entrar. Dai-Lhe o coração inteiro — aquilo que Ele adquiriu. Tende
sempre em mente que sois vós que deveis escolher. Deus não força
nenhum homem. Ele vos escolheu e grava vosso nome nas palmas
de Suas mãos. Não vos entregareis inteiramente a Ele? O tempo é
curto. Não tendes um momento a perder em hesitação. A Palavra
divina está em vossas mãos para ser uma lâmpada para os vossos
pés e uma luz para vosso caminho. — Carta 21a, 1893.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.21a%2C.1893


Cristo, o poderoso operador de curas, 12 de Janeiro

Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados,
e Eu vos aliviarei. Mateus 11:28.

Cristo empregava todo meio para prender a atenção dos impeni-
tentes. Quão terno e atencioso era o Seu trato com todos. Ele ansiava[15]
quebrar o encanto da paixão sobre aqueles que foram enganados e
confundidos. Ele ansiava conceder perdão e paz à alma poluída pelo
pecado.

Cristo foi o poderoso operador de cura de todas as enfermida-
des físicas e espirituais. Olhai, oh, olhai para o amorável Redentor.
Com os olhos da fé contemplai-O caminhando nas ruas da cidade,
reunindo os fracos e cansados para junto de Si. Seres humanos
pecadores e desamparados reúnem-se ao Seu redor. Vede as mães
com seus pequenos doentes e moribundos nos braços, avançando
com dificuldade em meio à multidão para poderem chegar ao al-
cance de Sua atenção e toque. Permiti que os olhos da fé visualizem
a cena. Observai aquelas mães forçando o caminho em direção a
Ele, pálidas, cansadas, quase em desespero, contudo determinadas e
perseverantes, trazendo nos braços sua carga de sofrimento.

Ao serem essas mulheres ansiosas afastadas para trás, Cristo a
elas Se dirige, passo a passo, até estar bem próximo, ao seu lado.
Lágrimas de alegria e esperança correm livremente ao atraírem Sua
atenção e notai os olhos expressando tão terna piedade e amor pela
mãe sobrecarregada, bem como sua criança sofredora. Ele inspira-
lhe confiança, ao declarar: “O que posso fazer por ti?” Ela soluça
seu grande anelo; “Mestre, que Tu cures meu filho.” Ela revelou
sua fé ao forçar caminho na direção dEle, embora não soubesse que
Ele estava seguindo na direção dela, e Cristo toma a criança de seus
braços. Ele pronuncia uma palavra e a enfermidade foge ao Seu
toque. A palidez de morte desaparece. A corrente vital flui pelas
veias. Os músculos recebem força.
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Palavras de conforto e paz são proferidas para a mãe, e então
outro caso de igual urgência é apresentado. A mãe pede ajuda para si
própria e para seus filhos, pois são todos sofredores. Com disposição
e alegria Cristo exerce Seu poder comunicador de vida, e louvor
e honra e glória são dados ao nome dAquele que opera coisas tão
maravilhosas.

Nenhuma expressão facial de desaprovação no rosto de Cristo
afasta de Sua presença o humilde suplicante. Os sacerdotes e dirigen-
tes buscavam desencorajar o sofredor e necessitado declarando que
Cristo curava os enfermos pelo poder do maligno. Mas Seus passos
não poderiam ser bloqueados. Ele estava determinado a não falhar
ou tornar-Se desencorajado. Sofrendo privação, Ele percorria o país
que era cenário de Sua obra, espalhando Suas bênçãos e procurando
alcançar os corações empedernidos. — Carta 31, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.31%2C.1898


A verdade como um princípio, 13 de Janeiro[16]

A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o Seu inteiro
agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno

conhecimento de Deus. Colossences 1:10.

A verdade de Deus revelada em Sua Palavra deve ser um princí-
pio vivo, que perdura. Não deve ser encarada como uma influência
entre muitas outras, mas como algo estabelecido acima de todas as
demais. Exercerá um poder sobre a vida e conduta até que todo o
ser humano assimile a imagem do Perfeito Modelo e o agente hu-
mano seja completo em Jesus Cristo. “Ora, como recebestes Cristo
Jesus, o Senhor, assim andai nEle, ... radicados, e edificados”, não
em si mesmos, nem segundo concepções humanas, mas nEle “...
tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado
que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs subtilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo
e não segundo Cristo.” Colossences 2:6-8.

Vosso maior perigo será o de não verdes a necessidade de con-
templar o caráter de Cristo com o definido propósito de imitar Sua
vida e amoldar vosso caráter com o caráter dEle. Deveis revelar uma
marcada diferença entre vosso caráter e o do mundo. “Porquanto,
nEle, habita, corporalmente, toda a plenitude da Divindade. Tam-
bém, nEle, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e
potestade.” Colossences 2:9, 10.

As grandes verdades da Bíblia são para nós individualmente —
para reger, guiar, controlar nossa vida, pois esta é a única forma pela
qual Cristo pode ser apropriadamente apresentado ao nosso mundo
— em graça e bondade no caráter daqueles que professam ser Seus
discípulos. Nada menos do que o serviço de coração será aceitável a
Deus. Deus requer a santificação do homem completo: corpo, alma,
e espírito. O Espírito Santo implanta uma nova natureza, e molda
mediante a graça de Cristo o caráter humano, até que a imagem de
Cristo esteja aperfeiçoada. Isso é verdadeira santidade. ...
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O espírito, palavra e influência que transmitis estão causando
impressões sobre a mente de outros. A atmosfera que rodeia a alma,
se for má, será como uma malária espiritual que há de contaminar
aqueles que estão ao redor. Mas é proveitoso para a alma ter uma
atmosfera que represente um cheiro de vida para vida em relação
aos outros. Quando a alma sentir o peso da verdade que opera por
amor e purifica o ser, uma atmosfera celestial dominará a vida.
“Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos
insensatos se tornará mau.” Provérbios 13:20. Toda pessoa que alega
crer na verdade deve manifestar retidão de caráter, devoção a Deus,
firmeza de propósito, e representar o caráter de Cristo numa vida
bem ordenada e conversação santa. — Carta 70, 1894.
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O perfume do caráter de Cristo, 14 de Janeiro[17]

Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em
triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a

fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2:14.

Não há esperança para o êxito de qualquer organização religiosa
em que a crítica seja acatada como uma fina arte e chamada de dis-
cernimento espiritual. Os homens poderiam bem ser cegos às faltas
alheias em vez de inspirados pelo espírito perspicaz e pesquisador
que se concentra em achar defeitos naqueles a quem o Senhor ama e
mediante os quais opera. Todos carecemos de humilhar-nos, e não
ter uma idéia exaltada do eu.

O maior sofrimento do coração que já suportei foi causado pelo
desejo de amor e unidade entre os irmãos. Em palavra, espírito e
vida devemos manifestar Cristo, não as idéias peculiares e noções
do eu. Por essas idéias muitos foram prejudicados e embaraçados
durante toda a vida e nunca souberam qual era a fonte do problema.
...

Perdei de vista tudo o mais, exceto Cristo. Desejamos a Cristo em
nossa humanidade, e Cristo deseja habitar em nós. Somos humanos
e falíveis, cada um de nós, e a menos que Cristo seja formado no
íntimo, a esperança de glória, cometeremos grandes equívocos em
avaliar nossos colegas obreiros segundo nosso padrão e medida.
Deus vê abaixo da superfície. Ele vê todo o bem, e anota todo o mal.
Deixai para Ele a tarefa de atribuir julgamento aos vossos irmãos.

Tende um cuidado pelos jovens que estão agora formando o
caráter. Dialogai com eles e ajudai-os no que puderdes fazer. Que
ninguém eduque os moços e moças na ciência de apanhar faltas. Não
permitais que a juventude vos apanhe encontrando faltas naqueles
que não são de vossa simpatia. Os jovens são servos de Cristo que
devem ser bem cuidados, encorajados no bem, na pureza e em santos
pensamentos. Não carecem de lições sobre más-suspeitas. Satanás
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está pronto para instruí-los nessa linha. Ensinai-os a ser bondosos,
respeitar e amar uns aos outros. ...

Mantende o perfume do caráter de Cristo em vossas próprias
palavras e ações. Fazei com que os queixumes e lamúrias cessem
definitivamente. Então os raios do sol da justiça de Cristo fluirão
para vossos corações. Deus vos abençoará e vos fará uma bênção. ... [18]

É o caráter, não o terdes o nome nos livros da igreja, que vos
torna cristãos. Que manifestações se darão quando Cristo, habitando
no coração, for refletindo nas faces daqueles que O amam e guardam
Seus mandamentos. ... O homem é transformado na imagem de
Cristo. Um mundano pode passar e não ver a mudança, mas aqueles
que tiveram comunhão com Cristo discernirão a expressão de Cristo
em palavra, em espírito. — Carta 6, 1889.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.6%2C.1889


Dinheiro consagrado, 15 de Janeiro

Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns,
nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se
atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10.

Tanto grandes quanto pequenas somas devem ser consideradas
por vós como tesouro confiado por Deus. Quando estais pensando
em dispor de meios, orai sobre o assunto a fim de que possais usar os
bens do Senhor numa maneira que O agrade. O Senhor deseja que
todos que alegam ser Seus seguidores imitem o Seu exemplo. Somos
um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Os descrentes
estão observando aqueles que professam ser filhos de Deus para
verem se em realidade são o que professam ser. Seria coerente
falarmos da renúncia própria de Cristo e Seu sacrifício voluntário e
agir de modo contrário a Seu exemplo?

Por que as riquezas são chamadas “ímpio Mamom”? É porque
mediante as riquezas os homens tornam-se sujeitos à tentação, a agir
desonestamente, a utilizá-las como queiram na condescendência
com seus desejos, e em cumprir aquilo que sua imaginação inspire.
Os que estão de posse de dinheiro correm o perigo de pôr os bens
de Deus em mau uso, e por tal meio serem levados a se esquecer
de Deus. O povo de Nazaré julgara amar a Deus até que o Senhor
Jesus lhes apresentou sua verdadeira condição, e então tornaram-se
conscientes de que não estavam observando os mandamentos.

O jovem rico pensara que amava a Deus até que Jesus lhe revelou
seu ídolo e demonstrou-lhe que estava fazendo de suas posses um
deus. Ele viera a Cristo para perguntar: “O que me falta?” A resposta
foi: “Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos[19]
Céus; depois, vem e segue-Me.” Lucas 18:22. ...

Aqueles que foram agraciados com posses pelo Senhor são pos-
tos sob pesada responsabilidade. Não devem investir dinheiro me-
ramente para a satisfação de desejos egoístas, pois tudo quanto
for gasto desse modo corresponde ao que foi retido do tesouro do
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Senhor. Pela soberana bondade de Deus, o Espírito Santo opera
mediante o agente humano e o faz empreender menores ou maiores
investimentos na causa de Deus a fim de fazê-los redundar para a
glória de Deus.

Sempre que pensares em utilizar o dinheiro do Senhor para tua
própria satisfação egoísta, lembra-te de que há muitos que estão
em extrema pobreza e não podem adquirir comida ou roupa, e que
são a herança de Deus. Devemos fazer o bem a todos os homens,
e especialmente àqueles que são os domésticos da fé. Se aqueles
que têm abundantes meios são agentes de Deus ao negociarem
dignamente, empregarão seus tesouros de maneira sábia de modo a
que nenhum dos que são da família da fé necessite passar fome ou
nudez. — Carta 90, 1895.
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Os resultados da renovação interior, 16 de Janeiro

Para que, segundo a riqueza da Sua glória, vos conceda que
sejais fortalecidos com poder, mediante o Seu Espírito no

homem interior. Efésios 3:16.

Cremos que o fim está próximo e no pouco tempo que nos resta,
desejamos realizar com fidelidade a obra que Deus nos atribuiu.
Podemos manter nossas próprias almas aquecidas com o amor de
Deus, procurando aquecer o coração dos outros. Estamos ainda em
tempo de prova. Aquele que deseja ardentemente a vida eterna lutará
por ela. Consegui-la-á por desejo e esforço. O ouro está oculto na
terra. Somente o desejo combinado com o esforço assegurarão o
tesouro. Se despertarmos interesse em pessoas prestes a perecer,
despertaremos a nós mesmos.

Que conforto é saber que o Senhor nos quer em Sua família do
alto. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu
Filho unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha
a vida eterna.” João 3:16. Precisamos abrigar e exercer fé. Nossa fé
deve atuar. Precisamos ter aquela fé que opera por amor e purifica a
alma. O fermento tem uma energia vital, penetrando e absorvendo[20]
todos os elementos em que é introduzido. Assim, igualmente, a lei do
Senhor é perfeita, convertendo a alma. A Palavra do Senhor é ativa
e poderosa, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes.
A Palavra é um poder, quando a praticamos. A grande mudança que
a verdade opera é interior. Começa no coração e age externamente.
Com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca é feita a
confissão para a salvação.

Ocultemo-nos em Jesus Cristo. Confiemos em Seu amor. Crei-
amos dia a dia que Ele nos ama com um amor que é infinito. Que
nada, nada vos desanime e vos faça tristes. Pensai na bondade de
Deus. Recordai Seus favores e bênçãos.

Estou me esforçando constantemente em escrever e falar. O Se-
nhor tem sido meu melhor amigo e vós igualmente podeis testificar
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o mesmo. Que o louvor ao Senhor esteja sempre em nosso cora-
ção, em nossa mente e em nossos lábios. Desse modo podemos
engrandecer a verdade. O Espírito Santo testemunhará com nosso
espírito que somos realmente filhos do Rei celestial. Sede corajosos;
Jesus é nosso Amigo pessoal e Salvador. Ele nos ama, e se observa
o pequeno pardal, quanto mais não nos amará e cuidará de nós!
A memória definha quando não é exercitada. Assim ocorrerá com
nossa fé, esperança e coragem, a menos que olhemos para Jesus
com toda a confiança, tal como uma criancinha olha para a sua mãe.
Por contemplá-Lo somos transformados à Sua justiça. Que nenhum
pensamento de descrença seja introduzido em nossa experiência
religiosa. O Senhor será nossa eficiência e grandíssima recompensa.
— Carta 20, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.20%2C.1898


Amar como Cristo ama, 17 de Janeiro

Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros. João 15:17.

A oração de Cristo(1)... é uma ilustração da intercessão que Ele
está oferecendo por nós perante o Pai.

“Santifica-os na verdade; a Tua palavra é a verdade”, Ele orou.
João 17:17. “Assim como Tu Me enviaste ao mundo, também Eu os
enviei ao mundo. E a favor deles Eu Me santifico a Mim mesmo,
para que eles também sejam santificados na verdade.

“Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que
vierem a crer em Mim, por intermédio da sua palavra; a fim de que
todos sejam um; e como és Tu, ó Pai, em Mim e Eu em Ti, também
sejam eles em Nós; para que o mundo creia que Tu Me enviaste. Eu[21]
lhes tenho transmitido a glória que Me tens dado, para que sejam
um, como Nós o somos; Eu neles, e Tu em Mim, a fim de que sejam
aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu Me
enviaste e os amaste, como também amaste a Mim.” João 17:18-23.

Hoje, Aquele que proferiu esta oração está intercedendo perante
o Pai em favor dos seres humanos que Ele redimiu. Ele os apresenta
a Jeová, dizendo: “Eis que nas palmas das Minhas mãos te gravei.”
Isaías 49:16.

A santificação deve vir mediante a verdade; unidade com Cristo
— este é o propósito de Deus para nós. Por Sua santificação e unidade
os cristãos devem dar evidência ao mundo de que uma obra perfeita
foi realizada por eles, em e mediante Cristo. Assim, devem dar
testemunho de que Deus enviou Seu Filho para salvar pecadores.

Não permitireis que Cristo leve avante essa obra de santificação
em vossos corações? Podeis todos ser completos nEle. Tendes a ga-
rantia de que mediante a santificação da verdade podeis ser perfeitos.
...

Lembrai-vos de que quanto mais insistis em pequenas diferenças
de opinião, mais firmemente estabelecido se tornará o hábito de
formular regras precisas, que seria melhor não serem formuladas. ...

48

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Jo%C3%A3o.15.17
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Jo%C3%A3o.17.17
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Jo%C3%A3o.17.18
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Isa%C3%ADas.49.16


Amar como Cristo ama, 17 de Janeiro 49

O Salvador está ciente do sofrimento mental de Seus filhos. Ele
sabe como às vezes seus corações estão feridos e sangrando. Ele
gostaria de aliviar e auxiliar os aflitos. Diz-nos Ele: “Levai as cargas
uns dos outros.” Gálatas 6:2. “Ora, nós que somos fortes devemos
suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos.”
Romanos 15:1. Devemos nos relacionar corretamente uns com os
outros, mesmo que o fazê-lo requeira sacrifício. Cristo realizou um
sacrifício infinito por nós, e não deveríamos estar dispostos a nos
sacrificar por outros? Devemos guardar-nos cuidadosamente contra
ferir ou magoar o coração dos filhos de Deus, pois quando o fazemos,
ferimos e magoamos o coração de Cristo. — Carta 31, 1904.
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Resistir ao diabo, 18 de Janeiro

Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá
de vós. Tiago 4:7.

Apanhar o fruto da árvore proibida pareceu a Eva uma ques-
tão insignificante; o fruto era agradável à vista e o sabor parecia[22]
desejável para tornar alguém sábio. Mas que terríveis resultados!
Não era assunto insignificante perder assim sua lealdade a Deus.
Aquilo abriu as barreiras do sofrimento para nosso mundo. Oh, que
quantidade de males sobrevêm de um único passo em falso! Nossos
olhos não devem se fixar sobre a Terra, mas acima, para o Céu. Pre-
cisamos atravessar perigos e dificuldades, avançando a cada passo,
obtendo vitórias em todo conflito, e ainda subindo mais e mais; o
ar se torna mais puro ao ser a alma trazida mais perto do Céu. A
Terra agora não apresenta atrações. O cenário celeste abre-se com
claridade e beleza. O cristão vê a coroa, a veste branca, a harpa, o
ramo de palmeira da vitória; a imortalidade está ao alcance da mão.
Agora a Terra desaparece de vista. ...

Se perdermos tudo o mais, deveríamos manter a consciência
pura e sensível. Quando instados a ir onde haja o menor perigo de
ofender a Deus, fazer aquilo que não podeis com uma consciência
pura, não temais ou hesiteis. Encarai o tentador firmemente na face
e dizei: “Não; não porei minha alma em perigo por qualquer atração
mundana. Amo e temo a Deus. Não me aventurarei a desonrá-Lo ou
desobedecer-Lhe pelas riquezas do mundo ou o amor e favor de uma
hoste de parentes mundanos. Eu amo a Jesus que morreu por mim.
Ele me comprou. Sou a aquisição de Seu sangue. Serei fiel às Suas
reivindicações, e meu exemplo nunca será uma escusa para alguém
se desviar do reto caminho do dever. Não serei servo de Satanás e do
pecado. Minha vida será de tal natureza a deixar uma trilha luminosa
na direção do Céu.”
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Uma simples palavra para Deus, uma resistência firme, silenciosa
até, salvaria não somente vossas próprias almas, mas a de centenas
de outros. ...

O tempo é chegado em que toda pessoa deve permanecer de pé
ou cair segundo seus próprios méritos. Uns poucos atos religiosos,
uns poucos bons impulsos podem ser apresentados à mente como
evidências de retidão, mas Deus requer o coração inteiro. Ele não
aceitará afeições divididas. Todo o ser deve ser-Lhe entregue ou Ele
não receberá a oferta.

Precisamos estar agora aprendendo as lições de fé, se quisermos
permanecer firmes no tempo de angústia que se aproxima sobre todo
o mundo para provar aqueles que habitam sobre a face da Terra.
Precisamos ter a coragem de heróis e a fé de mártires. — Carta 14,
1884.
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A família, um símbolo, 19 de Janeiro
[23]

Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem
toma o nome de toda família, tanto no Céu como sobre a Terra.

Efésios 3:14, 15.

Na igreja, os oficiais são apontados como coobreiros de Deus
para a edificação do corpo de Cristo. Mães e pais praticantes da
Palavra de Deus são uma parte do corpo de Cristo. Eles nutrem e
admoestam seus filhos de acordo com a Palavra de Deus, criando um
pequeno exército para permanecer de pé sob a bandeira de Cristo.
São testemunhas de Deus, revelando ao mundo que estão sob a guia
do Espírito Santo. Cristo é seu modelo e eles educam seus filhos
para conhecerem a Deus.

Na oração que Cristo ofereceu em benefício de Seus discípulos,
pouco antes de Seu julgamento e crucifixão, Ele declarou: “E a vida
eterna é esta: que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a
Jesus Cristo, a quem enviaste.” João 17:3. Não deveria toda família
na Terra ser um símbolo da família no Céu? Em cada família não
deveria haver cânticos de louvor e gratidão?

A família cujos membros amam a Deus e uns aos outros, que
não se deixam provocar, são longânimos, pacientes, bondosos, é um
símbolo da família mencionada acima. Os membros reconhecem
ser parte da companhia do Céu. São ensinados pelas leis da mútua
dependência a firmar-se no grande Cabeça da igreja. Se um dos
membros de tal família sofre, todos os demais sofrem, O sofrimento
de um instila sofrimento nos outros. Isso deveria ensinar os jovens a
cuidarem do corpo e a orarem para ter a saúde preservada, porque
quando sofrem alguma enfermidade, a família inteira participa de
seu sofrimento.

Os homens e mulheres que determinaram servir a Deus buscarão
dirigir suas famílias de modo a poderem corretamente representar a
religião de Cristo. As crianças serão ensinadas a ser caprichosas e
úteis, a partilhar das tarefas do lar, não permitindo que os pais levem
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qualquer [carga] que eles mesmos possam levar. Assim, a porção da
mãe e do pai se torna mais suportável. A família inteira compartilha
das bênçãos da laboriosidade de seus membros.

Por que os pais não vêm a Jesus tal qual estão, rogando Sua
graça perdoadora e poder sanador? Por que não apelam por serem
revestidos com as aptidões que os capacitarão a dirigir corretamente
suas famílias?... Deus é roubado quando homens e mulheres não
se ligam a Ele de tal modo que mente, alma e força possam ser
controlados pelo Espírito Santo. A família de Deus na Terra deveria
cooperar na mais perfeita harmonia com as agências designadas por
Deus na obra de modelar o caráter humano segundo a semelhança
divina. — Manuscrito 1, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.1%2C.1899


Auxílio somente em Cristo, 20 de Janeiro[24]

Eu sou o teu Deus; Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com
a Minha destra fiel. Isaías 41:10.

Eu sei que todos quantos são salvos no reino de Deus terão bata-
lhas a lutar contra Satanás; e eu sei que ele aplicará todo ardil para
conseguir-vos para si, pois mediante vós ele poderia afligir-nos e
enfraquecer nossa coragem, acarretando-nos uma carga de cuida-
dos. Mas estou contente por toda carta que recebemos expressando
vossos sentimentos de determinação por avançar e combater a boa
milícia da fé. Dizeis que amais a Jesus e dais a entender que devotais
vossa vida a Seu serviço. Preciosa resolução!

Quanto mais perseverardes em vossa integridade cristã para
conhecer e compreender por vós mesmos o caminho da vida e da
salvação, menor será a influência do mundo sobre vós. Quanto mais
conheceis a Jesus, mais desejareis conhecer, e mais ignorantes vos
sentireis com respeito às coisas de interesse eterno. Desejamos o
espírito reto, o espírito pronto a aprender, disposto a obter na escola
de Cristo as lições de humildade e mansidão. “Aprendei de Mim”,
disse o Mestre celestial, “porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para a vossa alma. Porque o Meu jugo é suave, e
o Meu fardo é leve.” Mateus 11:29, 30.

É quando buscamos levar nossas próprias cargas e quando fabri-
camos um jugo para nossos próprios pescoços que o jugo é pesado
e a carga se torna insuportável. Desejamos a mansidão de Cristo;
então pequenas coisas não nos irritarão. Podemos ter zelo em traba-
lhar, mas isto não é tudo o que necessitamos. Desejamos verdadeira
simpatia cristã. Desejamos o eu e a nossa vontade submersos na
vontade de Cristo. Desejamos um olhar singelo para a glória de
Deus. Desejamos estar continuamente ansiosos em trabalhar para a
honra e glória de Deus.

A firmeza de nossos princípios será provada, e a força de nossa
lealdade será testada. Gostaria que todos pudessem ver, como vi, as
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penetrantes, seguras e perseverantes operações de Satanás para tentar
e enganar. Sua vigilância nunca se abate. Ele tem pronto acesso às
pessoas porque não estão atentas para atenderem às advertências que
Deus lhes deu. ... Assim, muitos convidam o inimigo para tentá-los.
Andam tão descuidadamente que se tornam presa fácil. Deixam
aberta a cidadela da alma e incitam sua entrada, colocando-se em
circunstância onde serão apanhados. ...

Devemos permanecer exatamente o povo que Deus designou [25]
que fôssemos, reunindo os divinos raios de luz do Sol da justiça, e
difundindo esses raios em meio às trevas morais que cobrem a Terra.
— Carta 8, 1879.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.8%2C.1879


A vida que perdura, 21 de Janeiro

O reino dos Céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada
ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Mateus 13:47.

Temos abundante evidência de que o joio cresce com o trigo
na igreja de Deus. Há cristãos sinceros na igreja, e há também
cristãos mornos. Estes têm oportunidade de conhecer a verdade;
a Palavra de Deus é-lhes apresentada; vêm para o banquete como
Judas foi à Páscoa, mas à semelhança de Judas, não se alimentam
do Pão da vida. Ninguém pode obrigá-los a comer a Palavra de vida
eterna — promover uma completa obra de arrependimento para que
obtenham uma experiência cristã, tornando-se firmados e enraizados
na verdade. ...

Não precisamos ser dominados pelo desânimo por que bons e
maus estão reunidos na igreja. Judas foi contado entre os discípulos.
Tinha toda a vantagem que um homem poderia ter, mas embora
ouvisse a verdade e os princípios tão claramente expostos, Cristo
sabia que ele não receberia a verdade. Ele não comeu a verdade.
Ela não se tornou parte dele. Seus velhos hábitos e práticas busca-
vam constantemente expressar-se. Mas Jesus não tomou medidas
drásticas para afastar Judas dos discípulos. ...

Todos quantos estão tentando realizar um verdadeiro serviço
para Deus provocarão perplexidade. Mas não penseis em fracasso.
Não faleis de desânimo. Que todos se unam em cumprir a vontade
de nosso Pai celestial. ... Se somos cristãos, não podemos seguir
a política do mundo. O “está escrito” deve ser nosso constante
conselho. O que homens ímpios fazem não deveria servir-nos de
guia. O que os homens pensam e dizem jamais deveria conduzir
uma pessoa a afastar-se do caminho da estrita retidão.

Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial
de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da Alta Crítica
põem-se no lugar de Deus e revisam a Palavra de Deus alterando-
a ou endossando-a. Dessa forma todas as nações são induzidas a
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beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da
Alta Crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias
populares destes últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a [26]
Palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a
despedaçam. ...

Todos quantos são praticantes da Palavra de Deus serão abundan-
temente abençoados. Sejam quantas cruzes devam erguer, quantas
perdas suportar, quantas perseguições sofrer, mesmo que seja para a
perda de sua vida temporal, são amplamente recompensados; pois
asseguram aquela vida que se compara com a vida de Deus. Ao
perderem suas vidas por amor de Cristo, ganham a vida que perdura
por todas as eras da eternidade. ... — Carta 48, 1897.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.48%2C.1897


Eu sou um filho de Deus, 22 de Janeiro

Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de
Deus e co-herdeiros com Cristo; se com Ele sofremos, também

com Ele seremos glorificados. Romanos 8:17.

A influência da graça é abrandar o coração, refinar e purificar os
sentimentos, conceder uma delicadeza nascida no Céu e um senso de
propriedade. Um cristão não pode se exaltar a si mesmo porque isto
não é imitar a Cristo. O Redentor do mundo, o substituto e segurança
do pecador, declara: “Vinde a Mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e Eu vos aliviarei.” Mateus 11:28.

Tenhamos, porém, continuamente em lembrança que o manso e
humilde Jesus tem o espírito e a ambição de um conquistador. Os
vastos domínios sobre os quais os potentados terrenos mantêm con-
trole formam um inadequado cenário para o exercício de Sua graça,
a expressão de Seu amor, e a manifestação de Sua glória. Aquele
que ama o Senhor Jesus Cristo, em verdade e sinceridade, amará
aqueles por quem Cristo morreu e ansiosamente aproveitará cada
oportunidade de ministrar para Cristo na pessoa de Seus discípulos.

Devemos encarar nossa vida como filhos e filhas de Deus, como
colaboradores de Jesus Cristo, vivendo para um nobre propósito.
Somos representantes de Jesus Cristo em caráter, e devemos servi-
Lo com afeições não divididas. Não só revelaremos o fato de que
amamos a Deus, mas, segundo Seu caráter santo, viveremos uma
vida pura, perfeita.

A vida que agora vivemos deve ser pela fé em Jesus Cristo. Se
somos seguidores de Cristo nossa vida não será subdividida por pe-[27]
quenos, repentinos atos de acordo com as circunstâncias e ambiente
— ações grosseiras revelando que os sentimentos são o nosso mestre,
indulgência em pequenas irritações, invejosa maledicência, ciúmes e
vaidade egoísta. Isso tudo nos põe em desarmonia com a harmoniosa
vida de Jesus Cristo, e não podemos ser vencedores se conservarmos
tais defeitos. ...
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Quando expostos às variadas situações na vida, e palavras são
proferidas e calculadas a atravessar e ferir a alma, dizei para vós
próprios: “Sou um filho de Deus, um herdeiro com Jesus Cristo, um
colaborador com Deus. Não devo portanto, ter uma mente vulgar,
ofender-me facilmente, sempre pensando em mim mesmo, porque
isto naturalmente produzirá um caráter desarmonioso. É indigno de
meu nobre chamado. O Pai celestial deu-me um trabalho a cumprir;
que eu seja digno de confiança.” — Carta 78, 1893.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.78%2C.1893


Segurança infalível, 23 de Janeiro

Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do
firmamento; e os que a muitos conduzirem à justiça, como as

estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3.

Muitos, uma grande multidão, serão terrivelmente surpreendidos
quando o Senhor vier subitamente como um ladrão na noite. Vigi-
emos e oremos para que, vindo subitamente, Ele não nos encontre
dormindo. Minha alma está profundamente agitada ao considerar
eu o quanto deveríamos realizar pelos que estão a perecer. A predi-
ção de Daniel, “muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará”
(Daniel 12:4), deve cumprir-se no darmos a mensagem de advertên-
cia; muitos devem ser iluminados com respeito à segura palavra da
profecia. ...

A salvação das pessoas deveria ser nossa primeira consideração.
Fico perturbada quando vejo muitos se regozijando na prosperidade
temporal, pois aqueles que possuem tesouros terrestres raramente
buscam com fervor assegurar-se dos celestiais. Estão em perigo de
cair em tentação, em ardis, e em muitas paixões insensatas e danosas
que submergem o homem em destruição. Para aqueles que buscam
o tesouro celestial há uma alegre e encorajadora perspectiva em
reserva. ...

Precisamos de uma dependência mais firme do “Assim diz o
Senhor”. Se tivermos isto não confiaremos em sentimentos e nem[28]
seremos regidos por eles. Deus nos pede que descansemos em Seu
amor. É nosso privilégio conhecer a Palavra de Deus como um guia
seguro e provado, uma segurança infalível. Ocupemo-nos com o lado
de fé da questão. Creiamos e confiemos, e falemos de fé e esperança
e coragem, Que o louvor de Deus esteja em nossos corações e sobre
nossos lábios mais freqüentemente do que se dá. “O que Me oferece
sacrifício de ações de graça, esse Me glorificará.” Salmos 50:23.
Que a mente se demore em Deus e conheça o amor de Cristo como
a Palavra de Deus o revela.
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É nosso privilégio repousar numa fé ativa e viva em Cristo como
Aquele que concede vida. É nosso privilégio compreender com todos
os santos qual é a largura e profundidade e altura, e conhecer o amor
de Deus que excede todo entendimento, e sermos enchidos com toda
a plenitude de Deus. Contemplemos a Cristo como Aquele em quem
habita toda a plenitude. Contemplando-O como nosso Salvador,
apreciaremos o valor de Sua graça salvadora. Deveríamos pensar em
Jesus mais do que o fazemos. Deveríamos ter o Seu louvor em nosso
coração. Deveríamos falar do amor que tem sido tão abundantemente
expresso por nós. Certamente temos toda razão de louvar a Deus...

Exaltai-O, o Cristo do Calvário; exaltai-O para que o mundo O
contemple. Falai de Sua bondade, cantai de Seu amor, e oferecei-Lhe
a total gratidão de vossos corações. — Carta 12, 1897.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.12%2C.1897


Alegria, não tristeza, 24 de Janeiro

Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com
cântico. Entrai por Suas portas com ações de graças e nos Seus
átrios, com hinos de louvor; rendei-Lhe graças e bendizei-Lhe

o nome. Salmos 100:2, 4.

Que cada membro da igreja se ajoelhe perante Deus enquanto
em Seu templo, e Lhe consagre o que é Seu, comprado pelo sangue
de Cristo. ...

Deus abençoará todos que assim se prepararem para o Seu ser-
viço. Eles entenderão o que significa ter a segurança do Espírito,
porque receberam a Cristo pela fé. A religião de Cristo representa
muito mais do que o perdão do pecado. Significa remover nossos
pecados e preencher o vácuo com o Espírito Santo. Significa divina
iluminação, regozijo em Deus. Significa um coração esvaziado do eu[29]
e abençoado com a presença permanente de Cristo. Precisamos das
qualidades vitais do cristianismo, e quando as possuirmos a igreja
será viva, ativa, operante. Haverá crescimento na graça, porque os
raios do Sol da Justiça impregnarão as câmaras da mente.

Não introduzamos a sombra da descrença na igreja. Ativemos
nossas lâmpadas buscando um novo suprimento de óleo antes de
cruzarmos o limiar. É nosso direito, nosso privilégio, descartar a
entristecedora depressão. Ao nos dirigirmos à casa de culto devemos
fazê-lo com alegria, pois não iremos nos encontrar com Deus e Seu
povo? ...

Que nenhum pensamento de crítica atravesse vossa mente para
atormentar-vos, pois Satanás está próximo. Ele realizará sua obra
sem nosso auxílio. Recusai cooperar com o acusador dos irmãos.
Reuni todo raio de luz e então ide em busca dos que carecem de
auxílio, oferecendo-lhes esta luz. Deus declara: “Sai pelos caminhos
e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a Minha
casa.” Lucas 14:23.
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Devemos levar a toda reunião religiosa uma vigorosa consciência
espiritual de que Deus e os anjos ali estão, cooperando com os
verdadeiros adoradores. ...

O Senhor abençoará grandemente os Seus fiéis e escolhidos
se cooperarem com Ele. Quando o Espírito Santo desceu no dia
de Pentecoste foi como um vento poderoso e impetuoso. Não foi
concedido em medida limitada, pois ocupou todo o lugar onde os
discípulos estavam assentados. Assim ser-nos-á concedido quando
nossos corações estiverem preparados para recebê-Lo. ...

Quando vos encontrardes com o Senhor, dizei, estou na casa do
Senhor e desejo que todos os pensamentos ímpios, toda a descon-
fiança e murmuração contra meus irmãos sejam banidos. Aqui nos
encontramos com Deus que “amou ao mundo de tal maneira que
deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça,
mas tenha a vida eterna”. João 3:16. — Manuscrito 2, 1899.
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Nosso competente Salvador, 25 de Janeiro

Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois
é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão também os

chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Apocalipse
17:14.

O que é a vida? Um memorial evidente do único Deus verda-[30]
deiro. A obra da criação não pode ser nunca explicada pela ciência.
Que intelecto há que possa explicar a ciência da vida? Podemos ma-
ravilhar-nos de que o materialista não tenha lugar para a existência
de Deus? O quarto mandamento declara ao Universo inteiro, aos
mundos não caídos e ao mundo caído, que Deus criou o mundo em
seis dias e descansou no sétimo. A evidência assim oferecida não
deixa lugar ao ceticismo.

Cristo, o Comandante nas cortes celestiais, estava acostumado
a receber a assistência e adoração dos anjos. E em qualquer tempo
durante Sua vida na Terra Ele poderia ter pedido a Seu Pai doze
legiões de anjos. Mas nenhum suborno, nenhuma tentação para levá-
Lo a manifestar Suas prerrogativas divinas, poderiam induzi-Lo a
desviar-Se do caminho que fora designado por Deus. Grande tato e
esperteza foram revelados nas táticas que Satanás seguiu. Três vezes
o inimigo tentou obter a vitória sobre Cristo. Ele o tentou na questão
do apetite. Ele apelou a Seu orgulho. Apresentou perante Ele as mais
cativantes cenas deste mundo. Desafiou-O a dar evidência de que
era o Filho de Deus. Cristo nada lhe deu, mas corretamente manteve
Sua dignidade como Aquele a quem Deus confiou todo poder.

Hoje, Satanás tem grande poder no mundo. Ele obteve permissão
para ter a propriedade da Terra por um tempo determinado. Durante
esse período, quando a iniqüidade prevalece, homens e mulheres
têm oportunidade de escolher em que lado estar. ... Satanás tenta
tornar o caminho largo atraente e o caminho estreito difícil, humi-
lhante, e desagradável. Ele estabelece planos engenhosos para atrair
homens e mulheres a serem dominados pelo apetite. Prazeres vis e
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insatisfatórios são tornados relevantes nesta era degenerada. Satanás
lança sua fascinação sobre esses divertimentos, os quais eclipsam as
coisas eternas.

Mas Cristo venceu em nosso benefício. Ele era o único que
poderia ser um Salvador competente. Ele tinha sabedoria divina,
habilidade, e poder. Ele pôde permanecer de pé perante o mundo
como um Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno,
Príncipe da Paz. As palavras de Deus concernentes a Seu Ungido
são plenas de significado: “Mas acerca do Filho: O Teu trono, ó
Deus, é para todo o sempre, e: Cetro de eqüidade é o cetro do Seu
reino. Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade; por isso, Deus, o Teu
Deus, Te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos Teus
companheiros.” Hebreus 1:8, 9. — Carta 7, 1900.
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Sábios como serpentes..., 26 de Janeiro[31]

Eis que Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos; sede,
portanto, prudentes como as serpentes e símplices como as

pombas. Mateus 10:16.

Os homens são inspirados por Satanás a executar seus propósi-
tos contra Deus. O Senhor disse: “Certamente, guardareis os Meus
sábados; pois é sinal entre Mim e vós nas vossas gerações.” Êxodo
31:13. Ninguém deveria desobedecer esta ordem a fim de esca-
par à perseguição. Mas consideremos todos as palavras de Cristo:
“Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra.”
Mateus 10:23. Se puder ser evitado, não vos ponhais sob o poder de
homens que são movidos pelo espírito do anticristo. Se o pagamento
de uma multa livrar nossos irmãos das mãos desses opressores, seja
ela paga. ... Devemos fazer tudo quanto pudermos para que aqueles
que estão dispostos a sofrer por causa da verdade sejam salvos da
opressão e crueldade.

Temos a história da perseguição religiosa desde a queda de Adão
até o tempo presente. Quanta crueldade, perfídia e intriga corrupta
é revelada. Satanás está ainda conduzindo homens a lutarem pelo
domínio sobre outras mentes, e toda esta luta destina-se a contradizer
o “Assim diz o Senhor”.

Cristo morreu como vítima do ímpeto da multidão pelo precon-
ceito religioso de Sua própria nação. Outros sofrerão de igual modo.
Mas não terão que permanecer de pé sob a maldição da transgressão
da lei de Deus, como fez Cristo em benefício do mundo pecador. ...

O Senhor anima a todos os que O buscam com inteireza de
coração. Ele lhes concede Seu Espírito Santo, a manifestação de
Sua presença e favor. Mas os que se esquecem de Deus a fim de
salvar a vida serão esquecidos por Ele. Ao buscarem salvar sua vida
renegando a verdade, perderão a vida eterna.

A afeição natural por parentes e amigos não deveria levar ne-
nhuma pessoa que busque a luz a rejeitar a luz, desonrar a Deus, o
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Pai e Jesus Cristo, Seu Filho Unigênito. Toda desculpa possível para
a desobediência será formulada por homens que escolhem, como
muitos fizeram no tempo de Cristo, o favor dos homens antes que
o favor de Deus. Se alguém prefere a esposa ou os filhos, o pai ou
a mãe, antes que a Cristo, essa escolha perdurará por toda a eterni-
dade, com todo seu peso de responsabilidade. Todos quantos têm fé
genuína serão testados e provados. ...

Quanto maior for a influência do homem para o bem, sob o
controle do Espírito de Deus, mais determinado estará o inimigo a
dirigir sua inveja e ciúme na direção dele mediante perseguição reli-
giosa. Mas todo o Céu está do lado de Cristo, não do anticristo. Deus [32]
honrará aqueles que O amam e estão dispostos a ser participantes
com Cristo em Seus sofrimentos. — Manuscrito 9, 1900.
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Nosso Deus longânimo, 27 de Janeiro

E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor
Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em

misericórdia e fidelidade; que guarda a misericórdia em mil
gerações, que perdoa a iniqüidade, a transgressão e o pecado.

Êxodo 34:6, 7.

Quão gratos deveríamos ser porque o Senhor é tardio em irar-
Se! Que maravilhoso é esse pensamento, o de que a Onipotência
pôs restrição a Seu soberano poder! Mas por ser o Senhor longâ-
nimo e misericordioso, o coração humano muitas vezes manifesta a
tendência de aventurar-se presunçosamente e acrescentar pecado a
pecado!... “Visto como se não executa logo a sentença sobre a má
obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a
praticar o mal.” Eclesiastes 8:11. Em lugar de a paciência de Deus
insensibilizar o pecador à contínua transgressão, deveria levá-lo a
decidir buscar o perdão de Deus a fim de que os algarismos que
constam de sua conta no registro celestial sejam cancelados. ...

Satanás é o originador do mal. Ele se desviou de sua obediência
a Deus. Aqueles que persistiram em simpatizar com ele em sua
desafeição foram, com ele, expulsos do Céu. Implacável ódio contra
Deus enche a mente de Satanás. Persistentemente ele tem usado
sua influência para apagar da família humana a imagem de Deus, e
em seu lugar estampar sua própria imagem satânica. Seu esforço de
enganar nossos primeiros pais teve êxito. Feita à imagem de Deus,
a família humana perdeu sua inocência, tornou-se transgressora, e
como súditos desleais começaram sua carreira descendente. Satanás
obteve o controle sobre a faculdade humana de ação.

Assim tem sido desde o princípio do mundo. Em vez de per-
manecer sob a influência de Deus a fim de que pudesse refletir a
imagem moral de seu Criador, o homem colocou-se sob o controle
da influência satânica e tornou-se egoísta. Assim o pecado tornou-se
um mal universal. E que espantoso mal é o pecado!
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Submetendo-se às sugestões satânicas, nossos primeiros pais
abriram as comportas da maldade sobre o mundo. Os princípios [33]
duvidosos do pai e mãe da raça humana influenciaram alguns daque-
les com quem se associavam. A maldade que começou no Paraíso
tem-se estendido ao longo dos séculos. Conquanto Adão e Eva rela-
tassem com tristeza a seus filhos a lamentável história da queda, sua
família tornou-se dividida. Caim preferiu servir a Satanás, Abel a
Deus. Caim matou seu irmão Abel por este não desejar seguir o seu
exemplo.

Para que o mundo não viesse a ser destruído devido a sua polui-
ção moral, Deus empreendeu Sua grande obra de salvação, enviando
o Seu Filho à Terra para redimir a humanidade. — Manuscrito 55,
1901.
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O poder mantenedor de Deus, 28 de Janeiro

Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as
arrebatará da Minha mão. João 10:28.

Jesus aprecia os esforços de toda pessoa provada e tentada. Por
favor, considere as preciosas palavras de convite proferidas por Jesus.
Aqueles que se empenham pela coroa da vida imortal descobrirão
que as forças de Satanás estão reunidas contra eles, mas lembra-te
de “que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para
a salvação preparada para revelar-se no último tempo”. 1 Pedro
1:5. Estamos vivendo no tempo final e Satanás está agora operando
com poder absoluto a fim de que com sutis tentações possa vencer
aqueles que crêem em Jesus. Mas devemos ser “guardados pelo
poder de Deus”. 1 Pedro 1:5. Portanto, quando sob tentação dá
glória a Deus que é capaz e guardará a pessoa crente para que esta
não seja dominada pelo astuto inimigo. ...

O tremendo enganador tem sido declarado um acusador, um
mentiroso, um atormentador e assassino; mas seja o que for que ele
tenha levado outros a dizer a teu respeito, o Senhor pode dizer-lhe
o que disse a Pedro: “Para trás de Mim, Satanás.” Mateus 16:23.
Ele pode dizer-lhe: “Não te introduzirás entre Mim e a pessoa pela
qual morri como resgate.” É tua, minha tentada irmã, a decisão de
desprezar a Satanás com suas tentações e tomar a Jesus. Aproxima-te
de Cristo pondo tuas mãos nas dEle e Ele segurará firmemente a tua
e nunca abandonará a pessoa que deposita confiança nEle. ...

A fé viva no poder de Jesus Cristo, não em tua própria eficiência
e sabedoria, te assistirá em toda dificuldade e tentação. Espera pa-
cientemente, vigia, ora, e apega-te firmemente às promessas. Não[34]
importando quanto teus inimigos hajam ferido e perturbado tua alma,
perdoa-os, e mantendo fé em Cristo descobrirás que Ele é para ti
como a sombra de uma grande Rocha numa terra cansada. Suporta a
pressão. Submete-te à ofensa, suporta o quinhão de sofrimento da

70

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Jo%C3%A3o.10.28
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Pedro.1.5
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Pedro.1.5
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Pedro.1.5
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.16.23


O poder mantenedor de Deus, 28 de Janeiro 71

religião por amor a Cristo, antes que cometer pecado contra Deus
por buscares livrar a ti mesma. ...

Não podes ser participante com Cristo em Seus sofrimentos?
Não podes suportar ter o teu nome desprezado como mau, e sofrer a
perda de interesses temporais? Podes ser falsamente acusada, mas
tende em mente que Jesus suportou tudo isso por ti, e não fraquejou
ante a tribulação. Vence o mal com o bem. Não te tornes amargurada
e separada de Jesus. Ele te ama. Põe tua confiança nEle. ...

Jesus contempla a pessoa que é tentada, e ao coração quebrantado
e contrito, ao espírito submisso, Ele concede graça e aliviadora
consolação. — Carta 32, 1894.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.32%2C.1894


Perdoando livremente, 29 de Janeiro

Então, Pedro, aproximando-se, Lhe perguntou: Senhor, até
quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe

perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que
até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Mateus 18:21, 22.

Se o Senhor tratasse com a família humana como os homens
tratam uns com os outros, teríamos sido consumidos; mas Ele é mi-
sericordioso e ternamente piedoso, perdoando nossas transgressões e
pecados. Quando O buscarmos de todo o coração, nós O acharemos.
...

Cristo é o portador de nossos pecados, Aquele que constan-
temente perdoa a iniqüidade e o pecado. Misericórdia, paciência,
longanimidade, é a glória de Seu caráter. Quando Moisés orou ao Se-
nhor, declarando, “Rogo-Te que me mostres a Tua glória”, Ele disse:
“Farei passar toda a Minha bondade diante de ti.” Êxodo 33:18,
19. A pergunta que Pedro formulou a Cristo foi-lhe sugerida pelas
lições que Cristo havia previamente dado com respeito à disciplina
eclesiástica.

Os preceitos judaicos requeriam dos homens o dever de perdoar
cinco ofensas, e Pedro imaginou que sugerindo sete vezes ele havia
alcançado o limite da paciência humana. Mas Jesus queria que ele[35]
compreendesse que aqueles que têm a percepção divina e foram
imbuídos com o divino Espírito exerceriam perdão sem limite. O
plano e terreno da salvação, que é o amor, é o princípio que deve ser
executado pela família humana. Caso Cristo limitasse Sua miseri-
córdia, compaixão, e perdão a um certo número de pecados, quão
poucos homens se salvariam!

Mas a misericórdia de Cristo em perdoar as iniqüidades dos ho-
mens nos ensina que deve haver livre perdão de erros e pecados que
são cometidos contra nós por nossos semelhantes. Cristo deu esta
lição a Seus discípulos para corrigir os erros que estavam sendo en-
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sinados e praticados nos preceitos e exemplos daqueles que estavam
interpretando as Escrituras na época.

O princípio sobre o qual Cristo atuava ao buscar a recuperação
da família humana mediante o plano de salvação era exatamente o
mesmo princípio que deve motivar Seus seguidores em seu trato de
uns com os outros, quando levados ao ambiente da igreja. A lição
era designada a impressionar nossa mente com o fato de que não
podemos alcançar o Céu por nossos próprio méritos, mas somente
através da maravilhosa misericórdia e paciência de Deus que é
exercida para conosco que não podemos, de forma alguma, produzir
um equivalente.

O homem só pode ser salvo através da maravilhosa paciência de
Deus no perdão de seus muitos pecados e transgressões. Mas os que
são abençoados pela misericórdia divina deveriam exercer o mesmo
espírito de paciência e perdão para com os que compõem a família
do Senhor. — Carta 30, 1895.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.30%2C.1895


Força para hoje, 30 de Janeiro

Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o
amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.

Mateus 6:34.

Edson, tentações sobrevirão sobre ti e mim. Tenho lutado com o
tentador por algum tempo, mas não concederei vitória ao inimigo.
É meu privilégio ter perfeita fé e confiança em Deus. Jesus de
Nazaré estava acima de todos os outros Filhos do homem. Cristo Se
apresenta como o ideal da humanidade. Cristo é o modelo do que o
Senhor deseja que nos tornemos. Devemos ser semelhantes a Cristo[36]
em caráter. Se a raça humana se tornar semelhante a Jesus, então Ele
operará diligentemente.

Tenho sido tentada, duramente tentada, ao ver quão pouco muitos
dos que professam amar a Deus estão realmente amando-O. Nossa
obediência a Seus mandamentos testifica se somos realmente filhos
de Deus. Somos inclinados a preocupar-nos com a aparência das
coisas que acontecem em nosso mundo. Todas as forças dos poderes
das trevas estão operando contra a raça humana para restringir a li-
berdade religiosa e impor o culto e adoração de um sábado idolátrico.
Deus sabe tudo sobre o resultado.

Sou tão feliz porque o Pai compreende cada fase das dificuldades
que teremos de defrontar. Crendo nEle e sabendo que Ele é Deus
sabemos que Ele tem uma visão muito mais ampla do que nos é
possível. Seus ideais são mais elevados do que quaisquer de nossas
concepções. Ele pode ler todo propósito dos corações que estão
se unindo contra Deus, e cooperando com os anjos malignos para
derrotar os justos. Todas as forças dos anjos malignos combinadas
com homens iníquos estarão em ação para suprimir a verdade e a
liberdade de crer nessa verdade. Não falharemos agora em nossa
obra; não seremos desencorajados. Toda questão está aberta diante
do Pesquisador de corações. Ele vê o esforço feito para influenciar
um filho na direção errada. O Elevado e Sublime que habita na eter-
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nidade não passará por alto aquele que trabalhe contra Sua vontade
em influenciar e corromper a mente humana.

Filhos, não limitai o Santo de Israel em vossos casos individuais.
Podeis estar unidos a Deus. Crescei em fé, confiança e imperturbá-
vel dependência de Deus. O Senhor tem feito muito por vós, meus
filhos, e o vosso ser dedicado ao Senhor sem reservas vos tornará
canais de luz. Ao buscardes primeiramente o reino de Deus e Sua
justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A piedade
tem promessa da vida que agora existe, bem como a que virá. Como
receberdes a rica graça de Deus, difundi-la-eis. O fiel desempenho
dos deveres de hoje será a melhor preparação para as provas do ama-
nhã. Não reunamos todos os cuidados e possibilidades do amanhã
para aumentar as cargas de hoje. Basta a cada dia o seu mal. Deus
nos dê forças para cada dia. — Carta 141, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.141%2C.1896


Herança imortal, 31 de Janeiro

Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a
sua

[37]
alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Marcos

8:36, 37.

É o propósito da redenção não somente apagar o pecado, mas
devolver ao homem aqueles dons espirituais perdidos por causa do
poder limitador do pecado. O dinheiro não pode ser conduzido à
outra vida; não é necessário ali. Mas as boas obras realizadas para
ganhar pessoas para Cristo, o fiel investimento do tesouro confiado
por Deus são transportados às cortes celestiais. Aqueles que egois-
tamente gastam os bens do Senhor em si próprios, deixando seus
semelhantes necessitados sem auxílio, que não fazem avançar a obra
de Deus em nosso mundo, desonram seu Criador. Roubo a Deus é
escrito em frente de seus nomes.

A pobreza não é um pecado, a menos que por negligência os
homens a tragam sobre si mesmos. E ainda assim, se se arrepende-
rem, serão perdoados. ... Aqueles que têm fé em Cristo como um
Salvador pessoal, mesmo que ocupem um lugar humilde no mundo,
são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo em uma herança
imortal. Têm uma apólice de seguro para a vida eterna.

Após enumerar os privilégios daqueles que trabalham no plano
da adição, constantemente acrescentando atributos cristãos a seu
caráter, o apóstolo Pedro declara que Deus operará no plano da
multiplicação: “Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno co-
nhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo Seu
divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem
à vida e à piedade, pelo conhecimento completo dAquele que nos
chamou para a Sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido
doadas as Suas preciosas e mui grandes promessas, para que por
elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da
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corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, irmãos, procurai,
com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição;
porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois
desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino
eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.” 2 Pedro 1:2-4,
10, 11. Aqui está nossa apólice de seguro de vida. Não operaremos
segundo o plano divino para assegurá-la?

O homem é sempre caro ao coração de Deus. O Criador do
mundo aproxima-Se mais e mais, graciosamente, daqueles que em
toda nação recebem a Jesus como um Salvador pessoal. ...

Aquilo que é altamente considerado entre os homens é aborre-
cível à vista de Deus. Cristo pergunta: “Que aproveita ao homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem
em troca de sua alma?” Marcos 8:36, 37. — Manuscrito 6, 1899.
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Fevereiro [38]



Os planos de Deus são perfeitos, 1 de Fevereiro

Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da

mesma promessa; porque aguardava a cidade que tem
fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus

11:9, 10.

Jesus ascendeu ao Pai como representante da raça humana, e
Deus levará aqueles que refletem Sua imagem a contemplá-Lo e
compartilhar de Sua glória. Há mansões para os peregrinos da Terra.
Há vestes para os justos, com coroas de glória e palmas de vitória.
Tudo quanto nos deixa perplexos nas providências de Deus será
então tornado claro. As coisas difíceis de compreender encontrarão
então uma explicação. Os mistérios da graça ser-nos-ão desvelados.
Onde nossa mente finita descobria somente confusão e propósitos
interrompidos, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos
que o amor infinito ordenou as experiências que pareciam mais
difíceis e duras de suportar. Ao reconhecermos o terno cuidado
dAquele que faz todas as coisas concorrerem para o nosso bem,
regozijar-nos-emos com alegria indescritível ...

A dor não pode existir na atmosfera do Céu. No lar dos remidos
não haverá lágrimas, cortejos fúnebres, sinais de luto. “Nenhum
morador de Jerusalém dirá: Estou doente; porque ao povo que habita
nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniqüidade.” Isaías 33:24. Uma rica cor-
rente de felicidade fluirá e se aprofundará ao transcorrer a eternidade.
Pensai nisto; dizei-o aos filhos do sofrimento e da dor e animai-os a
regozijar-se na esperança.

Quanto mais perto nos achegamos de Cristo mais claramente
contemplamos a pureza e grandeza de Seu caráter e menos sentimos
desejo de exaltar o eu. O contraste entre nosso caráter e o Seu condu-[39]
zirá à humilhação de alma e profunda pesquisa de coração. Quanto
mais amarmos a Jesus, mais inteiramente será o eu humilhado e
esquecido. ...
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Aquele que é manso de espírito, que é mais puro e semelhante
a uma criança, se tornará poderoso para a batalha. Será fortalecido
com poder pelo Seu Espírito no homem interior. Aquele que sente
sua fraqueza e luta com Deus como fez Jacó, e como esse servo no
passado clamar: “Não Te deixarei ir se me não abençoares” (Gênesis
32:26), prosseguirá com a unção do Espírito Santo. A atmosfera do
Céu o rodeará. Ele sairá para fazer o bem. Sua influência será uma
força positiva em favor da religião de Cristo. ...

Nosso Deus é socorro bem presente em tempo de necessidade.
Ele está familiarizado com os mais secretos pensamentos de nosso
coração, com todas as intenções e propósitos de nossa alma. Quando
estamos em perplexidade, mesmo antes de Lhe revelarmos nossas
angústias, Ele está tomando providências para nossa libertação. —
Carta 73, 1905.
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Em harmonia com o céu, 2 de Fevereiro

Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste.
Mateus 5:48.

Deus deu a Daniel e seus companheiros “o conhecimento e a in-
teligência em toda cultura e sabedoria; mas a Daniel deu inteligência
de todas as visões e sonhos”. Daniel 1:17. ... Babilônia era naquela
época o maior reino do mundo. Deus permitiu que Daniel e seus
companheiros fossem levados cativos para que conduzissem o rei e
nobres de Babilônia ao conhecimento a Seu respeito, o único Deus
verdadeiro, o Criador dos céus e da Terra. Deus fez Daniel cair nas
boas graças do príncipe dos eunucos porque ele portou-se bem. Ele
manteve diante de si o temor do Senhor. Seus companheiros nunca
viram em sua vida qualquer coisa que os levasse a se desviarem.
Aqueles que tinham a responsabilidade sobre ele o amavam, porque
ele levava consigo a fragrância de uma disposição semelhante a
Cristo. ...

Deus coopera com o esforço humano. Daniel poderia ter alegado:
“logicamente eu devo comer o que o rei ordena.” Em vez disso, con-
tudo, ele decidiu obedecer a Deus, e Deus começou imediatamente a
ajudá-lo. Assim, quando estiverdes determinados de que obedecereis
ao mandamento divino, Deus cooperará convosco...

Não sabeis em que posição podeis ser colocados. Deus pode
usar-vos como usou a Daniel para levar o conhecimento da verdade[40]
aos poderosos da Terra. Resta-vos dizer se tereis conhecimento e
habilidade. Deus pode dar-vos habilidade em todo vosso aprendi-
zado. Ele pode ajudar-vos a vos adaptardes à linha de estudo que
assumireis. Ponde-vos em correta relação com Deus. Fazei disto o
vosso primeiro interesse. ...

Deus deseja que sejais testemunhas para Ele. Deseja que traceis
linhas retas. Ao fazerdes isto Ele vos concederá habilidade, sabedoria
e entendimento. Avançareis passo a passo, pois Deus não deseja que
permaneçais no mesmo lugar. Ele deseja que avanceis no caminho
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de Seus mandamentos, constantemente marchando para a frente e
para cima.

Deus está relacionado com os fios de nossa existência. Ele co-
nhece todo o pensamento do coração, cada ato da vida. Portanto, lutai
para viverdes em harmonia com Ele. Buscai alcançar um elevado
padrão. ...

Anjos celestes vos ajudarão e, mais do que isso, Cristo vos aju-
dará. O Príncipe da vida está mais interessado do que qualquer outro
em vossa salvação. Podeis honrá-Lo demonstrando que apreciais
o que Ele realizou por vós. Podeis glorificá-Lo e tornar os anjos
felizes por revelar em vossa vida que Ele não morreu em vão. Deter-
minai-vos a que, junto a vossos nomes no livro do Céu, esteja escrito
a palavra “vencedor”. Então todo descontentamento e infelicidade
se desvanecerá. Vossos corações serão cheios de paz e alegria no
Espírito Santo. — Manuscrito 13, 1900.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.13%2C.1900


Não a minha vontade, 3 de Fevereiro

Adiantando-Se um pouco, prostrou-Se sobre o Seu rosto,
orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de Mim este
cálice! Todavia, não seja como Eu quero, e sim como Tu

queres. Mateus 26:39.

Se a vontade do Senhor deve ser a nossa vontade precisamos
em primeiro lugar entender a nós mesmos. O Senhor conhece o fim
desde o princípio. Ele compreende a relação que cada homem deve
manter com Deus e seu semelhante. O Senhor pode ver que a ligação
de um homem com homens de certa disposição ou caráter afetará
aqueles com quem ele se associa para prejuízo seu. Pode ser alguém
que não raciocine claramente de causa para efeito. Os homens com
os quais ele mantém ligação podem ser exatamente os que não o
ajudarão onde ele necessita de ajuda.

A ligação com certos elementos pode produzir resultados des-[41]
favoráveis. Portanto, os homens não podem confiar em seu próprio
julgamento. A experiência os convencerá de seu erro. O Senhor pro-
põe o que será de maior benefício espiritual para a pessoa hesitante,
pronta para iniciar algum empreendimento novo que signifique mais
do que ele próprio pode antecipar. O que uma tal pessoa pode fazer?
Sua única segurança jaz em pôr suas preferências e planos de um
lado, dizendo: “Não a minha, mas a Tua vontade, ó Senhor, seja
feita.” ...

Nas menores, bem como nas maiores questões, o primeiro ponto
é, qual é a vontade de Deus neste assunto; pois Sua vontade é a minha
vontade. “Obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor
do que a gordura de carneiros.” 1 Samuel 15:22. Quem é aquele que
vos prejudicará se fordes seguidores do que é bom? Um homem pode
ser ordenado por Deus a realizar um trabalho e permanecer numa
posição que seja peculiarmente difícil e esgotante. O Senhor tem
uma obra para ele cumprir e ele arrisca sua vida, sua vida eterna, ao
permanecer nesse lugar. Esta foi a posição que Cristo ocupou quando
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veio ao nosso mundo, entrando em conflito com o líder rebelde dos
anjos caídos. Deus formulou um plano, e Cristo aceitou a posição.
Ele concordou em encontrar o inimigo diretamente, como todo ser
humano deve fazer. Foram-Lhe providos todos os poderes celestes
para ajudá-Lo nesse grande conflito; e o homem, se andasse no
caminho e na vontade de Deus, receberia o mesmo poder preservador.
As mesmas inteligências celestiais ministram àqueles que serão
herdeiros para a salvação, para que possam vencer toda tentação,
grande ou pequena, como Cristo venceu. Mas quem quer que se
coloque numa posição de perigo por qualquer motivo que não seja
obediência à vontade de Deus cairá sob o poder da tentação. ...

Ninguém está seguro quando pensa ser seu privilégio decidir por
si mesmo. — Carta 22, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.22%2C.1899


Hoje é o dia da salvação, 4 de Fevereiro

Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da
salvação. 2 Coríntios 6:2.

Quão gratos deveríamos todos estar por não ser demasiado tarde
para que os erros sejam corrigidos! É nosso solene dever revelar
amor por Deus não apenas em nossas palavras, mas em ações e em[42]
verdade.

Deus apela neste tempo por obreiros habilitados que sempre
sejam achados do lado do Obreiro-Chefe. Devemos ter a verdade
no coração e amor por Cristo. “Se alguém quer vir após Mim”, Ele
disse, “a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-Me.” Marcos
8:34. Temos todos uma obra individual a cumprir em negar o eu e
em operar nossa salvação com temor e tremor. ...

Cada pessoa que se situa do lado de Cristo será tentada com todo
o poder da influência sedutora de Satanás. A graça de Deus pode
renovar-te o coração, fortalecer-te contra a tentação, e dar-te ansioso
desejo pelo Espírito de Deus. Pode fazer-te limpo no sangue do
Cordeiro. Tua alma e a de tua família são de mais valor do que todos
os ganhos deste mundo. Necessitas da vida espiritual da Palavra de
Deus renovada em ti, dia a dia. Necessitas caminhar humildemente
com Deus.

Brevemente Deus vindicará Sua justiça perante o Universo. Sua
justiça requer que o pecado seja punido; Sua misericórdia consente
que o pecado será perdoado mediante arrependimento e confissão.
O perdão pode vir somente mediante Seu unigênito Filho; somente
Cristo pode expiar o pecado — e tão-somente quando o pecado
é objeto de arrependimento e abandonado. O homem rompeu sua
ligação com Deus, e sua alma tornou-se paralisada e impotente
pelo veneno mortal do pecado. Mas houve um tempo em que a
proclamação soou através das cortes celestes: Achei um resgate!
Uma vida divina foi dada como resgate do homem; Um igual ao Pai
tornou-Se o substituto do homem.
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Tão engenhosos são os planos que Satanás lança para enganar
e perverter, que as próprias bênçãos que nos vêm na vida divina
podem ser tornadas em ardis. Pelo mesmo falso raciocínio mediante
o qual enganou Adão e Eva no Jardim do Éden, ele busca tornar em
armadilhas e uma maldição as mesmas bênçãos que Deus manda
para nosso bem. ...

Deus deu o Seu Filho Unigênito à raça humana para que o ho-
mem pudesse tornar-se participante da natureza divina pela aceitação
do remédio para o pecado, permitindo a operação da divina graça de
Cristo em sua vida. O poder da divindade operando na humanidade
pode trazer o homem a uma correta relação com Deus. O homem
caído, ao prevalecer-se do poder divino trazido a seu alcance, pode
tornar-se um com Deus. A vida eterna é a bênção que Cristo veio
conceder ao mundo. — Carta 38, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.38%2C.1907


Tempo para despertar! 5 de Fevereiro[43]

Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons
costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis.

1 Coríntios 15:33, 34.

Irmãos e irmãs, despertai, despertai! Proclamai o evangelho em
sua simplicidade. Atendei, por vossa própria vida, ao “que dizem
as Escrituras”. É de suprema importância que ouçais bem, que pu-
rifiqueis vossos corações do egoísmo, pois vosso bem-estar eterno
está em jogo. Estais em busca da Pérola de Grande Preço? Estais
vos guardando contra os enganos de Satanás, ou permaneceis firmes
para receber as sugestões daqueles que se afastaram da fé, dando
ouvidos a espíritos sedutores? Vossa salvação depende de ouvirdes
direito e receberdes com mansidão a Palavra implantada.

Sereis reconciliados com Deus e obedecereis a Seus manda-
mentos para serdes santificados em corpo, alma e espírito? Fostes
comprados por um preço, pela morte do Filho Unigênito de Deus.
Vosso coração pulsa. Dessa pulsação depende vossa vida. Sua batida
é independente de vossa vontade. Comeis e dormis em descuidosa
indiferença. Mas o guardião de Deus cuida de vós incessantemente.
Ele controla o fluxo e refluxo da corrente vital. Onde está a gratidão
que deveria surgir dos lábios humanos por Seu cuidado preservador?
Onde está o reconhecimento de Sua vigilância incessante? ...

Despertai, despertai! Ponde de parte vosso orgulho e deixai de
lado vossa posição de indiferença. Vosso tempo de prova é chegado
e devemos tomar uma posição com Cristo ou contra Ele. De que lado
permanecereis? Com o mundo, ou com Cristo? Estais recebendo a
verdade e preparando-vos para falar uma verdade em tempo para
atrair a atenção do descuidado e indiferente? Deus requer decididas
mudanças em vossa atitude. A verdade que possuís é a palavra do
Deus vivo. Que estais fazendo para cumprirdes as reivindicações do
evangelho? É vosso mais elevado desejo aprender a vontade dAquele
que Se deu por vós em negação própria e sacrifício para que possais
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tornar-vos filhos e filhas de Deus? Estais buscando despertar pessoas
para sentir interesse pelas realidades eternas?

Agora é tempo para aprenderdes a trabalhar zelosa e inteligen-
temente pela salvação daqueles que estão prestes a perecer. Não
façais nenhum compromisso com os poderes das trevas. Aprendei
as reivindicações da lei de Deus e as obedecei de coração. Então
vossa vida resplandecerá fortemente em meio às trevas espirituais
do mundo. — Carta 32, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.32%2C.1907


O Espírito Santo, guia fiel, 6 de Fevereiro[44]

Mas Eu vos digo a verdade: convém-vos que Eu vá, porque, se
Eu não for, o Consolador não virá para vós outros; se, porém,

Eu for, Eu vo-Lo enviarei. Quando Ele vier, convencerá o
mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:7, 8.

Cristo sabia que este anúncio [a vinda do Consolador] era uma
verdade maravilhosa. Ele estava Se aproximando do final de Seu
ministério na Terra e estava para defrontar a cruz, com plena compre-
ensão da carga de culpa que seria colocada sobre Si como o portador
dos pecados. Contudo, Sua maior ansiedade era por Seus discípulos.
Ele estava buscando encontrar consolo para eles e lhes disse: “Mas
Eu vos digo a verdade: convém-vos que Eu vá, porque, se Eu não
for, o Consolador não virá para vós outros; se, porém, Eu for, Eu
vo-Lo enviarei.” João 16:7.

O mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser contido
pelo inigualável poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Divin-
dade, que viria sem restrições em Sua eficácia, mas em plenitude
do divino poder. Outro espírito deveria ser encontrado, pois a essên-
cia do mal estava operando em todas as formas, e a submissão do
homem a este cativeiro satânico era surpreendente.

Hoje, como no tempo de Cristo, Satanás controla a mente de
muitos. Oh, que esta terrível e nefanda obra pudesse ser discernida
e resistida. O egoísmo tem pervertido princípios, confundido os
sentidos e anuviado o julgamento. Parece tão estranho que, não
obstante toda luz que está brilhando da abençoada Palavra de Deus,
devesse haver idéias tão estranhas sendo mantidas, tal é afastamento
do espírito e prática da verdade. ...

Pecados que têm de tempos em tempos sido assinalados jazem à
porta de muitos, pecados que o Senhor não considera como superfici-
ais. Se os homens apenas renunciassem a seu espírito de resistência
ao Espírito Santo, o espírito que tem há muito estado fermentando
sua experiência religiosa, o Espírito de Deus teria Se dirigido a seus
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corações. Convenceria do pecado. Que obra! Mas o Espírito Santo
tem sido insultado e a luz tem sido rejeitada. ...

Não é vontade de Deus que qualquer pessoa pereça, mas que
todos tenham vida eterna. Oh, pudesse eu certificar-me de que...
meus irmãos compreendem o que esses puros princípios significam [45]
para eles e para todos com quem se associam, meu coração saltaria
de alegria. ...

Toda pessoa que aceite a Jesus como seu Salvador pessoal suspi-
rará pelo privilégio de servir a Deus e ansiosamente se prevalecerá da
oportunidade de assinalar sua gratidão, dedicando suas habilidades
ao serviço de Deus. — Carta 8, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.8%2C.1896


A Bíblia — A palavra de Deus, 7 de Fevereiro

Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna,
e são elas mesmas que testificam de Mim. João 5:39.

“Examinai as Escrituras.” Esta é a ordem que nos vem de Cristo.
Se tivesse sido essencial para nós pesquisar os Pais [da igreja], Cristo
nos teria dito para fazê-lo. Mas os Pais não falam todos a mesma
coisa. Qual deles escolhereis como um guia? Não há necessidade de
confiarmos em incerteza. Passamos de largo pelos Pais para aprender
de Deus a partir de Sua Palavra. Isto é vida eterna, conhecer a Deus.
Oh, quão gratos deveríamos ser porque a Bíblia é a inspirada Palavra
de Deus! Homens santos do passado escreveram esta Palavra ao
serem movidos pelo Espírito. Deus não deixou Sua Palavra para
ser preservada na memória de homens e transmitida de geração
a geração por transmissão oral e revelação tradicional. Houvesse
Ele agido assim, a Palavra teria gradualmente recebido acréscimos
humanos. Teríamos sido solicitados a receber aquilo que não é
inspirado. Agradeçamos a Deus por Sua Palavra escrita.

Os comentários escritos sobre a Palavra não concordam todos.
Muitas vezes entram em conflito uns contra os outros. Deus não nos
pede para sermos guiados por eles. É com Sua Palavra que temos de
lidar. Todos podem pesquisar esta Palavra por si mesmos. E podem
saber que o ensino desse livro precioso é imutável. As opiniões de
seres humanos diferem, mas a Bíblia sempre diz a mesma coisa. A
Palavra de Deus é de eternidade a eternidade.

A Bíblia não foi dada somente para pastores e homens de cultura.
Todo homem, mulher e criança deveria ler as Escrituras por si. Não
dependais de pastores que a leiam para vós. A Bíblia é a Palavra de
Deus para vós. O homem pobre necessita dela tanto quanto o rico, o
inculto tanto quanto o culto. E Cristo tornou essa Palavra tão clara
que ao lê-la ninguém precisa tropeçar. Que o humilde camponês leia
e entenda a Palavra dada pelo mais sábio Professor que o mundo[46]
jamais conheceu, e entre reis, governadores, homens de Estado, e os
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mais finamente educados homens que há não existe ninguém maior
do que Ele. ...

Buscai meios para procurar diligentemente algo que tem sido
perdido. Buscai vós mesmos os tesouros ocultos. Não deixeis essa
obra para o pastor. Não podeis vos conformar em serdes ignorantes
da Palavra de Deus. Estudai as passagens difíceis comparando verso
com verso e descobrireis que a Escritura é a chave que abre a Escri-
tura. Aqueles que com oração estudam as Escrituras saem de seu
estudo mais sábios do que quando abriram a Bíblia. — Manuscrito
12, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.12%2C.1901
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Cristo é nossa única esperança, 8 de Fevereiro

E não há criatura que não seja manifesta na Sua presença;
pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos
olhos dAquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13.

O Senhor é um Deus de conhecimento. Em Sua Palavra Ele é
representado como pesando os homens, seu desenvolvimento de
caráter, e todos os seus motivos, sejam bons ou maus. Ana, a mãe
de Samuel, o filho que Deus lhe concedeu em resposta a seus rogos,
declarou: “O Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos
na balança.” 1 Samuel 2:3. Davi declarou: “Somente vaidade são os
homens plebeus; falsidade, os de fina estirpe; pesados em balança,
eles juntos são mais leves que a vaidade.” Salmos 62:9. Isaías disse:
“Tu, que És justo, aplanas a vereda do justo.” Isaías 26:7. Salomão
escreve: “Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos,
mas o Senhor pesa o espírito.” Provérbios 16:2. É do interesse
eterno de cada um pesquisar seu próprio coração e desenvolver toda
faculdade concedida por Deus.

Há muitas lições importantes para cada um aprender. Que todos
se lembrem que não há um motivo no coração de qualquer homem
que Deus não veja claramente. Os motivos de cada um são pesados
tão cuidadosamente como se o destino do agente humano dependesse
desse resultado. Precisamos de uma ligação com o poder divino para
que possamos ter um aumento da clara luz e uma compreensão de
como raciocinar da causa para o efeito.

Precisamos ter as faculdades do entendimento cultivadas por ser-[47]
mos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção
que há no mundo mediante as paixões. Consideremos cada um de
nós cuidadosamente a solene verdade: Deus no Céu é verdadeiro,
e não há um desígnio, embora intrincado, nenhum motivo, embora
cuidadosamente oculto, que Ele não compreenda claramente. Ele lê
a intenção secreta de todo coração. O homem pode planejar ações
incorretas para o futuro, julgando que Deus não compreende, mas
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naquele grande dia quando os livros forem abertos e todo homem
for julgado pelas coisas escritas nos livros, tais ações aparecerão
como são. ...

Não há ninguém, por mais zeloso que possa ser em lutar para
fazer o seu melhor, que possa dizer: “Eu não tenho pecado.” Aquele
que dissesse isto estaria sob perigoso engano. “Se dissermos que não
temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade
não está em nós.” 1 João 1:8. Como, então, podemos escapar da
acusação, “pesado foste na balança, e achado em falta?” Daniel 5:27.
Devemos contemplar a Cristo. A um infinito custo Ele Se dispôs a ser
nosso representante nas cortes celestiais, nosso Advogado perante
Deus. — Manuscrito 23, 1906.
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Cada dia, 9 de Fevereiro

A revelação das Tuas palavras esclarece e dá entendimento aos
simples. Salmos 119:130.

Quanto mais freqüentemente o Novo Testamento é lido, mais
instrutivo se torna. Ninguém jamais se cansa de suas belas palavras,
pois são como preciosas gemas. Quanto mais profunda a pesquisa
feita nelas, mais nova e mais esplêndida é a luz refletida por elas.
Quanto mais estudamos a Palavra com um coração simples e confi-
ante, mais compreendemos o caminho que devemos trilhar a fim de
alcançar o Paraíso...

Nossa vida é algo que recebemos de Cristo pelo estudo de Sua
Palavra. “NEle, estava a vida” (João 1:4) — original, não emprestada.
Ele era a fonte da vida. Recebemos vida do Salvador a qual Ele toma
de volta. Aquela vida que Deus nos deu deveria ser posta no melhor
uso, pois como agentes humanos estamos formando nosso próprio
destino. Precisamos escolher sabiamente aquelas associações que
melhor nos servirão em corpo, alma e espírito, para o futuro país, o
celestial. Em nossa escolha de companheiros não nos deveríamos
colocar sob influências que de algum modo sejam desfavoráveis à
formação de princípios puros e corretos, pois necessitamos todos[48]
da assistência que nos for possível obter, a fim de que em nossas
associações desenvolvamos caracteres segundo a semelhança de
Cristo.

Cristo declara: “Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no
Meu trono, assim como também Eu venci e Me sentei com Meu
Pai no Seu trono.” Apocalipse 3:21. Há tentações que precisamos
enfrentar. Se nos submetermos a elas estaremos do lado perdedor e
ao encontrar derrota vez após vez, torna-se um hábito cometer o erro
em lugar de fazer o que é certo. Assim revelamos que preferimos pôr
em ação os princípios e atributos de Satanás antes que os princípios
e atributos de Jesus Cristo. ...
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Um cristão não escolherá como objeto de sua afeição alguém
que por seu curso de ação negligencie a Jesus Cristo, que crucifique
diariamente o Filho de Deus, e ponha-O em declarada desonra. Tal
pessoa revela por suas ações e conversação que não tem respeito
por Aquele que deu Sua vida pela vida da humanidade, suportando
por eles pobreza, tentação, negação própria, e sacrifício próprio. Por
toda Sua vida aqui Ele foi desprezado e mal compreendido, até por
membros de Sua própria família.

Satanás estava constantemente sugerindo a Seus irmãos, os filhos
de José, críticas Àquele que parecia tão diferente deles. Todo apelo
para o mal era recusado por Ele, porque Ele não seria persuadido a
aceitar o malfeito, ou desviar-Se no mínimo ponto do “Está escrito”.
Ele parecia ter a Escritura entesourada no coração e mente. Ele
raramente reprovava as atitudes deles, mas sempre tinha uma palavra
de Deus para falar-lhes: “Está escrito”. — Manuscrito 2, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.2%2C.1896


Corajosos, 10 de Fevereiro

Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos
varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13.

Tu podes realizar um trabalho muito maior e mais eficiente se
cultivares uma serena confiança em Deus e não te tornares ansioso,
preocupado e perturbado, como se Jesus estivesse sepultado na
tumba e não tivesses um Salvador. Ele ressuscitou, ... ascendeu ao
Céu e é teu Advogado perante o trono de Deus. ...

Os seguidores de Jesus não precisam ficar impressionados se
se tornarem participantes dos sofrimentos de Cristo. Como pode
Cristo passar por alto aqueles por quem Ele tanto fez, por quem Ele[49]
pagou um preço tão infinito, ainda que eles nunca tenham apreciado
Seu grande dom por eles? A obra dos representantes de Cristo será
semelhante à de seu Redentor. Não devem olhar para o eu ou confiar
em si próprios. Não devem colocar muito alto a estima em que têm
seus próprios esforços. E quando vêem que outros não consideram
seus esforços tão altamente quanto eles próprios os consideram
chegam a pensar que seus labores deveriam também cessar. Mas esta
é a obra do inimigo. Não vivemos para os homens, mas para Deus.
Deus considera nossa obra segundo seu real valor. Deus valoriza
a nobreza de caráter, e quer os homens a apreciem ou não, esta
persiste após o homem ter-se ido. Após o homem nada mais ter a
fazer debaixo do Sol, o exemplo que ele estabeleceu, as palavras de
ouro que proferiu perduram por toda a eternidade. Esta influência
que foi segundo o divino padrão nunca morre. ...

Todos temos uma influência pessoal, e nossas palavras e atos
deixam uma indelével impressão. É nosso dever não viver para o eu,
mas para o bem de outros — não ser controlado pelos sentimentos,
mas considerar que nossa influência é um poder para o bem ou
para o mal. Deus deseja que Seus obreiros sejam o que Davi instou
Salomão a ser: “Revela-te um homem”. ...
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Deus não Se compraz que qualquer de Seus representantes se
preocupe, se canse e se esgote de modo a não difundir a doce fra-
grância do Céu em sua vida. Temos somente uma vida para viver.
Jesus veio a nosso mundo para ensinar-nos como viver essa vida
para que possamos representar o caráter do Céu. Nunca devemos
tornar-nos desanimados, pois isto será muito pior para nós e para
outros dentro do alcance de nossa influência. Deus requer de nós
que nos comportemos com dignidade sob provações e tentações. O
Homem de sofrimentos, que estava relacionado com a dor, está di-
ante de nós como nosso exemplo. “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se
comigo no Meu trono, assim como também Eu venci e Me sentei
com Meu Pai no Seu trono.” Apocalipse 3:21. — Carta 7, 1885.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Apocalipse.3.21
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Jugos, 11 de Fevereiro

Porventura, não é este o jejum que escolhi: que soltes as
ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão,

deixes
[50]

livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Isaías 58:6.

Há uma grande quantidade de confissões em nosso mundo, muita
justificação própria, mas as evidências da profunda obra da graça
nos corações não é tão aparente. Há uma questão muito solene diante
de nós. Chegou o tempo em que toda pessoa deveria entender que
tem um Céu a ganhar e um inferno a evitar. Precisamos entender o
que temos de fazer para sermos salvos. ...

Na experiência do povo de Deus tem havido jugos... que Deus
nunca ordenou, jugos que macularam grandemente a experiência
e têm ofendido o Senhor Deus de Israel. O fato de um homem ter
responsabilidades na igreja não lhe concede liberdade de reger a
mente e julgamento de outros com quem o Senhor está trabalhando.
O Senhor deseja que toda pessoa em Seu serviço compreenda qual é
o tipo de trabalho requerido dela. ...

Deus tem enviado a instrução para despedaçar todo jugo. Somos
um em Cristo Jesus. A posição não faz o homem. A posição não
concebe liberdade para exercer poder arbitrariamente sobre outros.
Conselho é o que é requerido; retidão em comportamento é o que
deve ser feito manifesto com mansidão e humildade mental, e um
espírito para buscar o Senhor até ser achado. ...

“Então, clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás por socorro,
e Ele dirá: Eis-Me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que
ameaça, o falar injurioso; se abrires a tua alma ao faminto e fartares
a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão
será como o meio-dia.” Isaías 58:9, 10. Louvai a Deus por podermos
apresentar essa promessa ao Senhor para ter cumprimento, quando
preenchemos as condições. Quando não soubermos em que direção
volver, luz direta de Deus virá a nós, se seguirmos Suas diretrizes. ...
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Que cada um de nós se submeta ao Senhor Deus de Israel. Podeis
ter vossa maneira peculiar, posso ter a minha, mas sob Deus essa
maneira será agradável. Se não estivermos sob o controle de Deus,
guiados pela inspiração de Seu Espírito, nossa maneira não será
agradável. O que precisamos é de nos pormos em correta relação
com o grande EU SOU. Quando estamos em correta relação com
Ele, podemos fazer o que Cristo comissionou. — Manuscrito 9,
1909.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.9%2C.1909
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A vida de Cristo tocava as pessoas, 12 de Fevereiro
[51]

Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis
de vir a Mim, porque dos tais é o reino dos Céus. Mateus 19:14.

Nosso Salvador não viveu em misteriosa reclusão durante os
anos que precederam Seu ministério público. Ele viveu com Seus
pais em Nazaré, e trabalhou com José no ofício de carpinteiro. Sua
vida foi simples, livre de extravagância ou exibição. Quando chegou
o tempo para Seu trabalho público começar, Ele saiu proclamando
o evangelho do reino. Até o fim de Seu trabalho, Ele conservou a
simplicidade de hábitos. Escolheu Seus ajudantes dos segmentos
mais inferiores da vida. Seus primeiros discípulos eram humildes
pescadores da Galiléia. Seus ensinos eram tão simples que as crianci-
nhas os compreendiam, e depois podiam ser ouvidas repetindo Suas
palavras. Tudo que Ele dizia e fazia tinha o encanto da simplicidade.

Cristo era um arguto observador notando muitas coisas que
outros passavam por alto. Ele era sempre serviçal, estava sempre
pronto para falar palavras de esperança e simpatia ao desencorajado
e enlutado. Ele permitia que a multidão O comprimisse e não Se
queixava, conquanto às vezes fosse quase suspenso do solo. Quando
encontrava um funeral, Ele não passava adiante indiferentemente.
Tristeza dominava Sua face ao contemplar a morte, e chorava com
os enlutados.

Quando as crianças reuniam as flores silvestres, que cresciam
tão abundantemente ao redor, e juntando-as presenteavam-Lhe seus
pequenos buquês, ele os recebia alegremente, sorrindo para elas, e
expressava Seu contentamento em ver tantas variedades de flores.

Essas crianças eram Sua herança. Ele sabia que viera para res-
gatá-las do inimigo ao morrer sobre a cruz do Calvário. Ele lhes
falava palavras que daí em diante levavam sempre no coração. Sen-
tiam-se encantadas ao pensarem em como Ele apreciava seus pre-
sentes e falava tão amoravelmente com elas.
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Cristo observava as crianças nos folguedos e muitas vezes ex-
pressava Sua aprovação quando obtinham uma inocente vitória sobre
algo que se determinavam a fazer. Ele cantava para as crianças em
doces e benditas palavras. Elas sabiam que Ele as amava. Ele nunca
franzia as sobrancelhas para elas. Compartilhava de suas infantis
alegrias e tristezas. Muitas vezes reunia flores e, após assinalar a
beleza delas às crianças, deixava-as com elas como um presente. Ele
havia formado as flores e deleitava-Se em salientar sua beleza.

Tem-se dito que Jesus nunca sorria. Isto não é correto. Uma
criança em sua inocência e pureza atraía de Seus lábios um alegre
cântico. — Manuscrito 20, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.20%2C.1902


Obreiros para a colheita, 13 de Fevereiro[52]

O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio.
Provérbios 11:30.

Que aqueles que foram preparados para o serviço tomem agora
seus lugares rapidamente na obra do Senhor. Obreiros de casa em
casa são necessários. O Senhor apela para decididos esforços que
sejam empreendidos em lugares onde o povo nada sabe sobre a
verdade. Cânticos, orações e leitura da Bíblia são necessários nos
lares do povo. Agora, exatamente agora, é o tempo de obedecer à
comissão: “Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado.” Mateus 28:20. Aqueles que realizam esta obra devem ter
um pronto conhecimento das Escrituras. O “Está escrito” deve ser
sua arma de defesa. Deus nos concedeu luz sobre Sua Palavra que
podemos transmitir a nossos semelhantes. A verdade proferida por
Cristo alcançará os corações. Um “Assim diz o Senhor” alcançará o
ouvido com poder, e frutos aparecerão onde quer que serviço honesto
seja feito.

O Senhor apela por ação. ... Se negligenciássemos tirar vantagem
deste tempo, perderíamos uma grande oportunidade para permitir
que a luz de Deus resplandeça. A trombeta deve dar um sonido certo.

Dizei ao povo: “Conhecei por vós mesmos a doutrina.” Que vos-
sos lábios não profiram uma sentença de dúvida. Não vos apresenteis
perante o povo com um sonido incerto. Sabei o que é a verdade e
proclamai a verdade. Os ensinamentos de Cristo são sempre de
natureza positiva. Nunca, nunca expresseis sentimentos de dúvida.
Trazei, com uma voz precisa, uma mensagem afirmativa. Exaltai-O,
o Homem do Calvário, mais e mais alto. Há poder na exaltação da
cruz de Cristo.

A divindade de Cristo é para ser firmemente mantida. Quando
o Salvador indagou a Seus discípulos: “Quem dizeis que Eu sou?”
Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” Mateus
16:15, 16. Disse Cristo, “Sobre esta pedra”, não sobre Pedro, mas
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sobre o Filho de Deus, “edificarei a Minha igreja, e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela”. Mateus 16:18.

Grande é o mistério da santidade. Há mistérios na vida de Cristo
que devem ser cridos, mesmo que não possam ser explicados. —
Carta 65, 1905.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.16.18
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Reforma no coração, 14 de Fevereiro[53]

Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que
sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura; e

guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1.

Somos fios na grande teia da humanidade e, como tais, relacio-
nados uns com os outros. Nossa vida deixa sobre a mente de outros
impressões que serão transferidas à eternidade. Anjos tomam nota de
nossas obras, de nossas palavras, do espírito que nos impele. Aqueles
que desejam reformar a outros devem começar a reforma em seus
próprios corações e revelar que adquiriram bondade e singeleza de
coração na escola de Cristo. Aqueles que têm responsabilidade sobre
outros devem aprender primeiramente a dominar-se a si mesmos,
refrear-se de expressões bruscas e censura exagerada. Há palavras
cortantes em que se incorre e que podem ofender, ferir, e deixar
sobre a pessoa uma cicatriz que perdurará. Há palavras ferinas que
caem como faíscas sobre um temperamento inflamável. Há palavras
afiadas que picam como víboras.

Ligações íntimas entre caracteres imperfeitos, defeituosos, po-
dem muitas vezes, como resultado, causar grande mal para ambas
as pessoas, pois Satanás tem mais influência sobre sua mente do
que o Espírito de Jesus. Não consideram um ao outro sob uma luz
verdadeira e imparcial, mas sob a luz mais desfavorável possível.
Por tentar corrigir o mal num espírito precipitado, rude, dois males
são criados em lugar de se corrigir um. O apoio mútuo é essencial.
É o fruto do Espírito que brota da árvore cristã.

Uma conversão radical deve ter lugar no que respeita à maneira
em que as variedades de opiniões devem ser tratadas. Se toda apa-
rente injustiça é considerada como uma afronta; se compensações
para cada leve injúria são requeridas com um espírito diferente do
de Cristo; se linguagem ríspida é empregada; se por dificuldades,
grandes ou pequenas, um espírito de impaciência é manifestado,
o qual agita e irrita, em breve haverá um estado de coisas pior do
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que se nada fosse feito para corrigir o mal. Se tais disposições são
mantidas por crentes; se todos se sentem livres para proferir palavras
precipitadas, teremos corações miseráveis, famílias miseráveis, e na
igreja, discórdia e dissensão.

Mas há uma maneira de acertar todas estas coisas segundo o
método de Cristo. A presença do amor de Cristo no coração levará a
amar mesmo aqueles que estão extraviados e no erro. ... [54]

“Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de
sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras.” Tiago 3:13.
— Manuscrito 24, 1887.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Tiago.3.13
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.24%2C.1887


Fé e ação, 15 de Fevereiro

E vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o
princípio. João 15:27.

Uma obra negligenciada persiste a ser feita, e devemos arre-
pender-nos de nossa indiferença para com esta obra, e orar por
discernimento espiritual para ver e sentir, como deveríamos, suas
urgentes necessidades. Tem-nos sido confiada iluminação, verdade
salvadora. Ao nosso redor há por todo lado multidões que nunca
foram instruídas. Para tais devemos proclamar as verdades salva-
doras da terceira mensagem angélica. Devemos buscar as pessoas,
trabalhando com toda diligência para comunicar a outros aquilo que
é para o seu bem-estar eterno.

As multidões não advertidas estão rapidamente se transformando
no passatempo do maligno. Satanás os está conduzindo a muitas
formas de loucura e satisfação do eu. Muitos estão à procura do que
é novo e excitante; estão com a mente distanciada de Deus e das ver-
dades de Sua Palavra. Neste tempo, quando o inimigo está atuando
como nunca antes para dominar a mente de homens e mulheres e
desviá-los da verdade, deveríamos estar trabalhando com crescente
disposição nos caminhos e valados. Diligentemente, interessada-
mente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas
cidades — os caminhos — e a obra não deve findar ali, mas ser
estendida para as povoações circunvizinhas e distritos rurais — nos
valados e atalhos.

Todas as classes devem ser alcançadas. Ao trabalharmos, nos
encontraremos com várias nacionalidades. Ninguém deve ser pas-
sado por alto, sem ser advertido. O Senhor Jesus foi o dom de Deus
ao mundo inteiro — não somente às classes mais elevadas, e não a
uma nacionalidade qualquer, com a exclusão de outras. Sua graça
salvadora rodeia o mundo inteiro. Quem quiser pode beber da água
da vida livremente. “Todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo.” Romanos 10:13. Mas há trabalho zeloso a cumprir. O

108

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Jo%C3%A3o.15.27
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Romanos.10.13


Fé e ação, 15 de Fevereiro 109

convite do evangelho deve ser levado a toda localidade, pois “como...
invocarão Aquele em que não creram? E como crerão nAquele de
quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?” [55]
Romanos 10:14.

O Senhor deseja que Seu povo desperte e realize seu trabalho
designado. A responsabilidade não repousa somente sobre o minis-
tério. Os membros leigos da igreja devem compartilhar as cargas da
conquista de pessoas. ... O Senhor apela àqueles que têm um conhe-
cimento da verdade para este tempo, que despertem de sua letargia e
se tornem verdadeiros missionários em Seu serviço. O tempo é curto
e a obra do Senhor deve ser realizada sem mais demora. — Carta 4,
1911.
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Relembrando a bondade de Deus, 16 de Fevereiro

O que oferece sacrifício de ações de graça, esse Me glorificará;
e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação

de Deus. Salmos 50:23.

[Deus] deseja que apreciemos o grande plano da redenção, con-
sideremos nosso elevado privilégio como povo de Deus, e andemos
diante dEle em obediência, com ações de graças. Ele deseja que O
sirvamos em novidade de vida, com contentamento todo dia. Ele an-
seia ver gratidão brotando em nossos corações porque temos acesso
ao propiciatório, o trono de graça, porque nossos nomes estão es-
critos no livro da vida do Cordeiro, porque podemos lançar todo
o nosso cuidado sobre Aquele que cuida de nós. Ele nos insta a
regozijar-nos porque somos a herança do Senhor, porque a justiça
de Cristo é a veste de Seus santos, porque temos a bendita esperança
da breve vinda de nosso Salvador.

Louvar a Deus em inteireza e sinceridade de coração é tanto um
dever quanto o é a oração. Devemos mostrar a todas as inteligên-
cias celestiais que apreciamos o maravilhoso amor de Deus pela
caída humanidade e que estamos esperando maiores e mais amplas
bênçãos de Sua infinita plenitude. Muito mais do que o fazemos,
precisamos falar dos preciosos capítulos em nossa experiência. Após
um especial derramamento do Espírito Santo, nossa alegria no Se-
nhor e nossa eficiência em Seu serviço aumentarão grandemente
pelo recordar Sua bondade e Suas obras maravilhosas em benefício
de Seus filhos.

Tal testemunho terá uma influência sobre outros. Não há meios
mais eficazes que possamos, empregar para ganhar pessoas para[56]
Cristo. E nosso amor deve ser revelado, não somente em palavras,
mas em atos, em ministério pessoal e sacrifício. Cristo declara “nem
todo o que Me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos Céus, mas
aquele que faz a vontade de Meu Pai, que está nos Céus”. Mateus
7:21.
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Em Sua oração ao Pai, Ele disse de Seus discípulos: “Assim
como Tu Me enviaste ao mundo, também Eu os enviei ao mundo.”
João 17:18.

E, pelo Espírito Santo mediante o apóstolo Pedro somos admoes-
tados: “Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.” 1 Pedro
4:10.

Assim é que Deus deseja cumprir por nós Seu propósito de graça.
Pelo poder de Seu amor, mediante obediência, o homem caído, um
verme do pó, deve ser transformado, habilitado a ser um membro da
família celestial, um companheiro através das eras eternas de Deus
e Cristo e dos santos anjos. O Céu triunfará pois as vagas deixadas
pelos anjos caídos de Satanás e sua hoste serão preenchidas pelos
redimidos do Senhor. — Manuscrito 21, 1900.
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Uma ligação viva com o Deus vivente, 17 de
Fevereiro

Porque de Deus somos cooperadores; lavoura de Deus, edifício
de Deus sois vós. 1 Coríntios 3:9.

Devemos ter uma viva dependência de um Deus vivente. E
quando há uma ligação viva com um Deus vivente, Cristo habita
no coração pela fé viva, e o agente humano atua segundo a vida de
Cristo. Ele irá mudar nossa vida e caráter, falando as palavras que
Cristo fala, revelando o caráter que Cristo revela. E se provações
nos sobrevierem, não manifestaremos um espírito rebelde. As opor-
tunidades se apresentarão para todos nós, porque vemos opressão
e desamor, e porque vemos cargas que seriam lançadas sobre nós e
deixamos que o eu se levante e se exiba.

Deixamos o eu se erguer. Desejamos colocar as provas em seu
legítimo lugar, e onde é? Cristo diz a todos que estão cansados e
sobrecarregados: “Vinde a Mim.” E que mais? “Aprendei de Mim,
porque sou manso e humilde de coração.” Mateus 11:28, 29. Não
obstante o peso do conflito por que temos de passar, se aceitamos
a verdade de origem celeste, há mansidão e humildade em toda
direção. Ocultai-vos em Jesus Cristo. Nossa vida e caráter estão[57]
ocultos com Cristo em Deus de modo que não podemos permitir
que qualquer impulso de paixão controle nossas palavras ou nossas
ações, mas devemos manter o exemplo do Salvador diante de nós e
fazer exatamente o que faria Jesus sob circunstâncias semelhantes.
Não devemos ser vingativos.

Devemos compreender claramente agora a obra que está diante
de nós. É uma obra de misericórdia, uma obra de amor, uma obra
exatamente nas linhas de Cristo. Exatamente como Cristo atuava.
Ele diz que o nobre seguiu uma longa viagem e atribuiu a cada
homem seu trabalho. O agente humano deve cooperar com o divino.
A cada um sua obra, e esta é a obra de Cristo. Não é a obra do
homem. Não deve ele julgar que tudo quanto tem a fazer é servir a
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si próprio. Não, há um campo mais amplo. Ele deve ocupá-lo “até
que Eu venha” (Apocalipse 2:25), e o que é para se ocupar? Ser
um coobreiro com Deus. Portanto, é da maior conseqüência que
compreendamos em claras linhas o que significa ser coobreiro de
Deus.

Devemos ser imbuídos com o Espírito de Cristo. Não podemos
trabalhar com Deus meramente por nosso intelecto ou educação.
Não podemos adquirir a graça de Deus com dinheiro; não podemos
adquiri-la com eloqüência; não podemos obtê-la com o poder de
nosso intelecto. Antes de mais nada, pertence a Deus. ... Devemos
exercer o melhor conhecimento que temos, e sentir nossa responsa-
bilidade, e deixar nossa luz brilhar mediante nós àqueles que estão
ao nosso redor, e ao fazê-lo estamos realizando a obra de Deus.
— Manuscrito 11, 1894.
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O valor de uma pessoa, 18 de Fevereiro

Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios

4:17.

Professamos ser os repositórios da lei de Deus, e como um
povo professamos [ter] grande luz e viver segundo um padrão mais
elevado do que qualquer outro povo na Terra. Deveríamos assim
revelar maior perfeição de caráter e uma devoção mais profunda,
exaltando coisas sagradas e eternas. Uma mensagem muito solene
foi confiada àqueles que receberam a luz da verdade, e nossa luz
deve resplandecer em claros raios para iluminar o caminho daqueles
que estão em trevas, e assim glorificar a Deus diariamente em nossa
vida.

Todo membro da igreja tem uma responsabilidade individual[58]
como um membro da igreja visível e um obreiro na vinha do Senhor,
e deveria fazer seu melhor para preservar a harmonia, união, e amor
na igreja. Observai a oração de Cristo, “a fim de que todos sejam
um; e como és Tu, ó Pai, em Mim e Eu em Ti, também sejam eles
em Nós; para que o mundo creia que Tu Me enviaste”. João 17:21.

A evidência que o mundo não pode resistir e contradizer, que
Deus enviou Jesus ao mundo como seu Redentor, está na unidade da
igreja. Sua unidade e harmonia é o argumento convincente. Por isso,
Satanás está constantemente em ação para impedir essa harmonia
e união para que, ao testemunharem as intrigas, lutas e dissensão,
os descrentes se tornem desencantados com o cristianismo e se
firmem na descrença e infidelidade. Deus é desonrado por aqueles
que professam a verdade enquanto estão em desacordo uns com os
outros.

Se nossa profissão... [de ter] maiores verdades do que outras
denominações não conduzir a mais profunda consagração e vidas
mais puras e santas, de que vantagem é esta verdade para nós? Ser-
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nos-ia melhor que nunca houvéssemos visto a luz da verdade, a
professar aceitá-la e não ser santificados por ela.

Para determinar quão grande questão está envolvida na conver-
são de uma pessoa do erro à verdade, devemos apreciar o valor da
imortalidade, sentir as dores da segunda morte. Precisamos com-
preender as honras e glória que aguardam os redimidos e entender
o que é viver na presença dAquele que morreu para que pudesse
elevar, enobrecer, dar ao vencedor um diadema real.

O valor de uma pessoa não pode ser plenamente estimado. Quão
gratos irão os remidos e glorificados se lembrar daqueles que foram
instrumentos em sua salvação. Ninguém esquecerá seus esforços
altruístas, seu empenho perseverante, sua paciência, disposição e
zelosa dedicação por aqueles seres que poderiam ter-se perdido, sem
Jesus Cristo, caso houvessem negligenciado seu dever ou se cansado
de fazer o bem. — Manuscrito 1, 1880.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.1%2C.1880


Recebendo a sua justiça, 19 de Fevereiro

Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de
vós; é dom de Deus. Efésios 2:8.

Nós que caímos por intermédio da transgressão da lei de Deus,[59]
temos um Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O caminho
está livre para todos se prepararem para o segundo aparecimento de
Jesus Cristo, para que em Seu aparecimento possamos ser vindica-
dos, tendo posto de parte todo o mal, e tendo vencido mediante a
purificação do sangue de Cristo. Mediante a intercessão de Cristo, a
imagem de Deus é renovada na mente, coração e caráter. Mediante
o sangue do Unigênito Filho de Deus, obtemos redenção. ...

Estamos neste mundo para honrar a Deus e devemos nos desviar
de toda maquinação que, de qualquer maneira, nos tente a desonrar
nosso Redentor. Em Cristo temos diante de nós o Padrão de toda
justiça. Ele Se dispôs a ser nosso Guia, Preservador e Governante. ...

Somos transgressores da lei de Deus. Nossa única esperança
de salvação estava em Cristo tomar sobre Si a culpa de nossos
pecados, suportando a penalidade da transgressão em Seu próprio
corpo sobre o madeiro. Ele realizou plena oferta de sacrifício e por
essa oferenda de Si mesmo tornou-nos possível viver em obediência
aos mandamentos de Deus. ... Devemos tornar-nos Seus súditos
leais, tendo uma religião pura e imaculada, dependendo do grande e
único princípio, “pela graça sois salvos, mediante a fé”. Efésios 2:8.
...

Apelo a cada um a que ande e trabalhe no temor de Deus. Satanás
está sempre buscando levar pobres pessoas que perderam seu rumo
à determinação de que agirão como queiram. ...

A graça de Deus é grande, e aqueles que se achegam mais e
mais para o lado de Cristo não serão vencidos. Ganharemos todas
as coisas aproximando-nos de Deus e humilhando-nos diante dEle.
Ao fazermos isto, lembremo-nos que somos herdeiros de Deus e
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co-herdeiros com Cristo, que devemos ser participantes da natureza
divina.

Digo a todos: não permitais que um pensamento ou sentimento
não santificado seja acariciado. O poder da graça de Cristo é mara-
vilhoso. Quando o inimigo surge como um dilúvio, o Espírito do
Senhor ergue para o crente confiante um estandarte contra o ini-
migo. Orai, irmãos e irmãs, orai por vós mesmos. O amor e a graça
de Cristo ultrapassam em muito nossas concepções finitas. Plei-
teai, como por vossas vidas, por serdes purificados de tudo quanto
contamine. Revesti-vos de Cristo no comportamento e revelai por
todos um interesse altruísta e bondade. Devemos captar o tema do
amor redentor e seguir adiante para conhecer o Senhor, para que em
simplicidade possamos revelar Seu caráter. — Carta 72, 1906.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.72%2C.1906


Provações virão, 20 de Fevereiro[60]

Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos
homens. Lamentações 3:33.

Nosso Pai celestial não aflige nem entristece de bom grado os
filhos dos homens. Ele tem Seu propósito no furacão e na tempes-
tade, no fogo e na inundação. O Senhor permite que calamidades
advenham a Seu povo para salvá-lo de maiores perigos. Ele deseja
que todos examinem o próprio coração cuidadosamente, e então se
acheguem a Deus para que Deus Se aproxime deles. Nossa vida
está nas mãos de Deus. Ele vê a nos ameaçar perigos que não po-
demos ver. Ele é o Doador de todas as nossas bênçãos; o Provedor
de todas as nossas misericórdias; o Ordenador de todas as nossas
experiências. Vê os perigos que não podemos ver. Ele pode permitir
que sobrevenha a Seu povo aquilo que enche Seu coração de tristeza
porque percebe que precisam acertar caminhos retos para seus pés,
a fim de que os claudicantes não se desviem do rumo. Ele conhece
nossa estrutura e Se lembra de que somos pó. Até os cabelos de
nossa cabeça estão contados. Ele opera através de causas naturais
para levar Seu povo a lembrar-se de que Ele não os esqueceu, mas
deseja que abandonem o caminho que, se lhes fosse permitido seguir
sem impedimento e reprovação, os conduziria a grande perigo.

Provações nos advêm para levar-nos a pesquisar nosso coração e
vermos se está purificado de tudo quanto contamine. Constantemente
o Senhor está operando para nosso bem presente e eterno. Sobrevêm
coisas que parecem inexplicáveis, mas se confiamos no Senhor
e aguardamos pacientemente por Ele, humilhando diante dEle o
coração, Ele não permitirá que o inimigo triunfe.

O Senhor salvará Seu povo à Sua própria maneira por meios e
instrumentos tais que a glória Lhe será revertida. A Ele somente
pertence o louvor. ...

Todo aquele que está salvo deve ser participante com Cristo em
Seus sofrimentos para que possa ser um participante de Sua glória.
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Quão poucos compreendem por que Deus os sujeita a provas. E
por provar nossa fé que ganhamos força espiritual. O Senhor busca
educar Seu povo a depender totalmente dEle. Ele deseja, mediante
as lições que lhes ensina, que se tornem mais e mais espirituais.
Se Sua Palavra não é seguida em toda humildade e mansidão, Ele
lhes traz experiências que, se corretamente recebidas, ajudarão a
prepará-los para a obra a ser feita em Seu nome. Deus deseja revelar
Seu poder numa maneira destacada mediante a vida de Seu povo.
— Manuscrito 76, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.76%2C.1902


Cristianismo genuíno, 21 de Fevereiro[61]

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não
tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o címbalo que

retine. 1 Coríntios 13:1.

Há uma contrafação de cristianismo no mundo, bem como um
genuíno cristianismo. O verdadeiro espírito do homem é manifestado
pela maneira como trata seus semelhantes. Podemos formular a
pergunta: “Representa ele o caráter de Cristo em espírito e ação, ou
simplesmente manifesta os traços naturais de caráter egoísta que
pertence ao povo deste mundo?” A profissão não tem o menor peso
para com Deus. Antes que seja eternamente muito tarde para que
os erros sejam endireitados, pergunte-se cada um a si próprio: “Que
sou eu?” Depende de nós se formaremos caracteres tais que nos
constituam membros da família real de Deus no Céu.

Se devemos tornar-nos semelhantes a Cristo devemos estudar o
caráter de Cristo. ... É necessário que nos examinemos cuidadosa-
mente e indaguemos: “É esta a maneira de Cristo? Iria Cristo seguir
esse curso de ação? Que tipo de impressão estou deixando sobre a
mente daqueles com quem estou ligado? Seguirei um curso de ação
que enfraqueça a confiança daqueles com quem trato e os leve a
considerar levianamente o cristianismo que eu professo?” ...

Eu queria falar palavras de advertência aos irmãos de nossas
igrejas, pois temo que muitos estejam desempenhando a parte do
servo negligente que ocultou no solo o talento de seu senhor. Seu
pecado foi o pecado de negligência, o pecado de deixar de desen-
volver os grandes tesouros do conhecimento que foram confiados a
sua guarda. Deus concedeu a Seu povo preciosa luz para iluminar
o mundo, e não estão muitos tratando-a com indiferença, e agindo
como se o dom celestial fosse de pequena importância? ...

Discípulos de ocasião favorável não responderão ao chamado
do Senhor em tempo de perigo para o qual nos dirigimos bem rá-
pido. Requer-se que aqueles que queiram ser discípulos ativos não

120

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Cor%C3%ADntios.13.1


Cristianismo genuíno, 21 de Fevereiro 121

somente ouçam, mas cumpram as palavras de Cristo: “No zelo, não
sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.” Ro-
manos 12:11. Uma nova energia procedente de baixo está tomando
posse de toda a sinagoga de Satanás e uma nova vida proveniente
do Céu está se apossando de todo instrumento humano que está
consagrado, devotado, e buscando realizar as obras de Deus. ... [62]

Que aqueles que ministram em palavra e doutrina unam fé com
fervorosa oração, e busquem utilizar todo raio de luz que deriva da
Palavra Escrita. A voz de Deus chama do Céu, e requer o uso de
toda capacidade que foi confiada. Todo talento deve ser usado ao
máximo. — Manuscrito 6, 1895.
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Uma vida de humilde obediência, 22 de Fevereiro

Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que
sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-Se o Autor da

salvação eterna para todos os que Lhe obedecem. Hebreus 5:8,
9.

Cristo veio a nosso mundo e viveu no lar de um camponês.
Ele usava as melhores roupas que Seus pais Lhe podiam prover,
mas eram roupas humildes de camponeses. Ele percorreu os rudes
caminhos e galgou as escarpas das montanhas e colinas. Quando
caminhava pelas ruas estava aparentemente só, pois olhos humanos
não contemplavam Seus assistentes celestiais. Ele aprendeu o ofício
de carpinteiro para que pudesse assinalar todo trabalho como sendo
honroso e enobrecedor a todos quantos trabalhem com singeleza de
coração para a glória de Deus. ...

Cristo, o Senhor de toda a Terra, foi um humilde artesão. Ele não
foi reconhecido, era negligenciado e desprezado. Mas manteve Sua
comissão e autoridade do poder mais elevado, o Soberano do Céu.
Anjos eram Seus assistentes, pois Cristo estava realizando o negócio
de Seu Pai, tanto quando atuando junto à banca de carpinteiro, como
quando operando milagres para a multidão. Mas Ele ocultava do
mundo o segredo. Ele não ligava elevados títulos a Seu nome para
tornar Sua posição compreendida, mas vivia a lei real de Deus. Sua
obra devia começar na consagração do humilde ofício de artesão
que se empenhava para obter seu pão de cada dia. Houvesse Cristo
passado Sua vida entre os grandes e ricos, o mundo dos operários
teria sido privado da inspiração que o Senhor pretendia que tivesse.

Mansa e humilde foi a vida de Cristo. Ele escolheu esta vida para
que pudesse ajudar a família humana. Não ocupou Seu lugar sobre
um trono como Comandante de toda a Terra. Pôs de lado Sua veste
real, removeu Sua régia coroa para que pudesse fazer-Se um com[63]
a família humana. Ele não tomou sobre Si a natureza de anjos. Sua
obra não constituiu um ofício sacerdotal por designação de homens.
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Era impossível para o homem compreender Sua exaltada posição, a
menos que o Espírito Santo a tornasse conhecida. Por nossa causa
Ele revestiu Sua divindade com a humanidade e desceu do trono
real. Renunciou a Sua posição como Comandante nas cortes celestes
e por nossa causa tornou-Se pobre para que, mediante Sua pobreza,
pudesse fazer-nos ricos. Assim, Ele ocultou Sua glória sob a forma
da humanidade. ...

O Senhor Jesus veio ao mundo para viver a vida que será do
interesse de todo ser sobre a Terra viver — a de humilde obediência.
Aqueles a quem Cristo concedeu um tempo de prova para formar
caracteres para as mansões que Ele foi preparar devem seguir o
exemplo de Sua vida. — Manuscrito 24, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.24%2C.1898


Anjos acompanhantes, 23 de Fevereiro

Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para
serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus

1:14.

Os anjos que estão sempre a contemplar a face do Pai no Céu
prefeririam permanecer perto dEle, a Seu lado. Mas o Senhor con-
cede a todo anjo sua obra pelo mundo caído. Ajuda divina é provida
aos homens. Eles têm a oportunidade de cooperar com os seres
celestiais, de ser coobreiros de Deus. As possibilidades de conse-
guir habilitação para a presença de Deus, de ser capacitado a ver
Sua face, são postas diante deles. Anjos celestiais estão trabalhando
para conduzir a família humana a uma íntima irmandade, à unidade
descrita por Cristo como a que existe entre o Pai e o Filho. Como
podem homens tão altamente honrados por Deus deixar de apreciar
suas oportunidades e privilégios? Como podem recusar aceitar a
divina ajuda oferecida? Quanto é possível que os seres humanos
ganhem se tiverem a eternidade em vista!

Agências satânicas estão sempre guerreando pelo domínio da
mente dos homens. Mas os Anjos de Deus estão constantemente
em ação, fortalecendo as mãos fracas e confirmando os joelhos
trementes de todos quantos apelam a Deus por ajuda. A promessa
a todo filho de Deus é: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis;
batei, e abrir-se-vos-á.” Mateus 7:7. O Senhor está mais disposto
a conceder o Espírito Santo àqueles que O pedem do que os pais
a darem bons presentes aos filhos. Portanto, pedi; crede no que
Deus disse. Ele certamente cumprirá Sua Palavra. Dizei de coração:[64]
“Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a
fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.” Salmos
73:26. A vitória deve ser conquistada dia a dia. Como seguidores
de Cristo devemos pôr-nos de pé em posição estratégica à vista
do mundo como representantes de Cristo. Empenhemo-nos nessa
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parte da milícia cristã, vencendo determinadamente cada fraqueza
de caráter. ...

O Senhor tem tido homens e mulheres de coração íntegro, aque-
les que fizeram um concerto com Deus mediante sacrifício. Eles
não se desviaram de sua integridade; mantiveram-se incontaminados
do mundo. Esses têm sido levados pela Luz da vida a derrotar os
propósitos do astuto inimigo. Irão os seres humanos agora cumprir
sua parte em resistir ao maligno? Se o fizerem, ele certamente deles
fugirá. Anjos que farão por vós as coisas que não podeis fazer por
vós mesmos estão aguardando por vossa cooperação. ...

Enquanto tiverdes um desejo de resistir ao maligno e sincera-
mente orardes: “Livra-me da tentação”, tereis força para vosso dia.
É obra dos anjos celestiais achegarem-se ao tentado, ao sofredor, ao
que está sob prova. — Manuscrito 14, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.14%2C.1899


Firmes na fé, 24 de Fevereiro

Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando
juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27.

Eu oro para que o povo de Deus não ponha de lado as peculiari-
dades de sua fé. Cristo é glorificado por uma vida de fé constante e
bem definida. Paulo declara: “Esse viver que, agora, tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a Si mesmo Se entre-
gou por mim.” Gálatas 2:20. Cristo deve ser glorificado pela fé viva,
operante, de Seu povo. O justo viverá pela fé.

Cristo não deixou Seu povo a tropeçar pelo caminho, em trevas.
Ele assinalou o caminho diante deles e declara: “Se alguém quer vir
após Mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-Me.” Marcos
8:34. É pelo caminho da negação própria, a estrada real erguida pelo
Redentor, que o povo de Deus deve viajar.

Meu irmão, inclina-te em submissão perante Aquele que trouxe
à luz vida e imortalidade. Que tua vontade e a de Cristo sejam uma.
Falai isto, orai sobre isto, vivei isto. A Palavra de Deus para nós é:[65]
“Avançai”, a esta palavra devemos obedecer conquanto defrontemos
obstáculos aparentemente tão insuperáveis como o Mar Vermelho.
Confiemos em que o Senhor Deus do Céu abrirá o caminho diante
de Seu povo. “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nEle, e o
mais Ele fará.” Salmos 37:5. Esta paciência da alma é o repouso da
fé. O Senhor abençoará Seu povo tentado e fiel. Ele não permitirá
que fiquem confusos.

No último grande dia, toda palavra, todo ato será submetido
ao teste crucial do Juiz de toda a Terra. ... O Senhor apela por
sincero arrependimento daqueles que alegam ser o Seu povo. A
igreja de Deus deve ser zelosamente guardada de toda semelhança
de desonestidade, toda marca de corrupção. O amor de Cristo é
diretamente oposto a toda avareza, todo orgulho, toda pretensão. O
Senhor apela por corações humildes e contritos. Ele operará por Seu
Santo Espírito sobre todos quantos se submetam, todos quantos O
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amem e guardem os Seus mandamentos. E estes farão a presença
e poder de Deus aparecer tão manifestadamente que os inimigos
da verdade serão compelidos a dizer que Deus e Seus anjos são
realmente os amigos e ajudadores daqueles que O servem.

Cisma e divisão não são frutos da justiça; procedem do maligno.
O grande impedimento para nosso avanço neste tempo é o egoísmo
que impede os crentes de manterem verdadeira comunhão uns com
os outros. A última oração que Cristo ofereceu por Seus discípulos
antes de Sua prova foi para que fossem um com Ele. Satanás está
determinado a que essa unidade não ocorra, pois é este o mais forte
testemunho que pode ser oferecido de que Deus realmente enviou
Seu Filho para reconciliar o mundo com o Céu. — Carta 41, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.41%2C.1903


O padrão de Deus é perfeito, 25 de Fevereiro

Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à
medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13.

O padrão de caráter que Cristo tornou-nos possível alcançar...
é um padrão perfeito. Ao tentarmos medir-nos por ele os senti-
dos se tornam confusos. É apresentada a pergunta, “Porventura,
desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até à perfeição do
Todo-poderoso?” Jó 11:7. Contudo, ele tornou-nos possível nos as-[66]
semelharmos a Ele em caráter. Oh, o que impressionará homens
e mulheres quanto a sua necessidade dessa transformação que os
capacitará a refletir a imagem divina!

Muitos que alegam seguir a Cristo apresentam ao mundo uma
representação inferior do cristianismo porque não atingem o padrão
que os torna eleitos de Deus. Aquele que deixa de manter constan-
temente diante de si o padrão da santa lei de Deus cria um padrão
próprio. Torna-se destituído dos princípios inspiradores de vida do
evangelho. É um servo infiel, pois vive e age num rebaixado plano
de ação. A presença de Cristo não o sustém e suas representações
espirituais estão deformadas. Sua vida é uma farsa. Ele não aspira à
vida superior, de Deus, e não está habilitado a se tornar um membro
da família real, um filho do celeste Rei. Espiritualmente está morto,
pois não assimila em sua própria vida a vida que Cristo proveu.
Não se utiliza do poder que o Céu proveu para capacitá-lo a ser um
vencedor.

Ninguém pode levar ao Céu seus traços de caráter cultivados e
naturais. Aquele que leva consigo tais traços durante seu período de
prova tem representado mal a Cristo ao agir segundo princípios que
Deus não pode aprovar. Os princípios da verdadeira vida espiritual
não são compreendidos por aqueles que conhecem a verdade, mas
deixam de praticá-la.
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O Senhor apela por reformas, assinaladas, distintas reformas.
Aqueles em cujo coração Cristo habita revelarão Sua presença no
trato com seus semelhantes. Mas os princípios de alguns têm sido
por tanto tempo pervertidos que perderam o discernimento, e a seta
raramente alcança seu alvo. Como pode ser isto curado? Somente por
atender à oração de Cristo: “Santifica-os na verdade; a Tua palavra é
a verdade. Assim como Tu Me enviaste ao mundo, também Eu os
enviei ao mundo. E a favor deles Eu Me santifico a Mim mesmo,
para que eles também sejam santificados na verdade.” João 17:17-19.
Não há maneira de contornar a direção que a obra de santificação
deve tomar. — Manuscrito 16, 1901.
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A armadura de Cristo, 26 de Fevereiro

Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está

nos
[67]

Céus. Mateus 5:16.

A luz da verdade deve resplandecer no mundo. Aqueles que
amam a Deus e guardam os Seus mandamentos são chamados para
a luta agressiva, não um contra outro, mas contra os exércitos do ini-
migo invisível. Em tempo algum aqueles que alegam ser discípulos
de Cristo devem sentir-se à vontade em sua posição na igreja, con-
tentes em nada fazer para resgatar seres humanos caídos e trazê-los
de volta a sua lealdade.

Anjos celestiais estão constantemente subindo e descendo entre
o Céu e a Terra, empenhados em serviço altruísta para a edificação
do reino de Cristo. Onde estão os homens e mulheres que se unirão
com esses mensageiros celestiais? Onde estão os que utilizarão suas
habilidades em cooperar com o poder divino?

Pensai no que Deus tem feito por vós. Quando estivestes pe-
recendo sem Cristo, acaso a mensagem de advertência não vos
alcançou convencendo-vos de pecado e inspirando-vos ao arrependi-
mento? Não Se revelou Cristo a vós como um Salvador que perdoa o
pecado? E na luz e glória de vosso primeiro amor, não fostes cheios
de amor altruísta para compartilhar com outros a graça que vos deu
novidade de vida em Cristo?

Não permitais que vosso zelo por Cristo diminua. Agora que vos
tornastes a mão auxiliadora de Cristo, deveis trabalhar zelosamente
por aqueles que, antes de vossa conversão, consideráveis com indi-
ferença. Lembrai-vos de que eles estão numa condição tão favorável
quanto estivestes... quando fostes trazidos ao arrependimento, e que
a salvação deles pode ser de mais alto valor para a igreja do que foi
a vossa. Não poupeis palavras ternas e atos bondosos. Atraí aqueles
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que vos rodeiam para a cruz do Calvário. Estai em tão grande amor
pela verdade que diariamente recebais graça nova para compartilhar.
Abri as janelas da alma na direção do Céu para que os brilhantes
raios do Sol da Justiça possam brilhar em vossos corações. “Assim
brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos Céus.”
Mateus 5:16.

A verdade, preciosa, essencial, se abrirá diante de todos que
guardem a alma no amor de Deus. Dever e sacrifício ser-lhes-ão
preciosos devido a seu amor pela aquisição do sangue de Cristo. Os
seres humanos que mereceriam apenas um ocasional olhar adquirem
agora um grande valor a seus olhos. Antes nenhum interesse tinham
neles; agora, estão unidos com Cristo e ligados em amor com sua
herança. O coração outrora endurecido pelo gelo do egoísmo é agora
abrandado pela influência do Espírito. — Manuscrito 17, 1901.
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O exercício aumenta a fé, 27 de Fevereiro[68]

Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida
é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.

Tiago 1:6.

A fé... se estende para alcançar a mão de Cristo, sabendo que a
sustentará mais firmemente do que é possível para a mão humana
e que Ele nunca a irá soltar. Enquanto o agente humano estiver
disposto a ser conduzido, Cristo o conduzirá. ...

A fé é o próprio sangue vital da alma. Sua presença transmite
calor, saúde, consistência, e são juízo. Sua vitalidade e vigor exercem
uma poderosa influência, embora inconsciente. A vida de Cristo
na alma é como uma fonte d’água, jorrando para a vida eterna.
Conduz a um constante cultivo das graças celestiais e a uma bondosa
submissão de todas as coisas ao Senhor. Capacita-nos a revelar que
Cristo está habitando na alma. ...

“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de
fatos que se não vêem.” Hebreus 11:1. Não temos nós comprovado
isto no passado ao sairmos em fé para produzir as coisas que agora se
vêem? Fé não é somente olhar adiante, a coisas invisíveis; deve ser
confirmada por considerar experiências passadas, resultados tangí-
veis, a comprovação da Palavra de Deus. ... Orai: “Senhor, aumenta
a minha fé.” Fé desperta os sentidos para trabalharem diligentemente
a fim de produzir resultados. A fé eleva e enobrece os poderes da
alma, capacitando-a a lançar mão do invisível. ...

Embaraços em negócios seculares são às vezes permitidos por
Deus para despertar as faculdades adormecidas a ação mais do que
comum, para que Ele possa honrar a fé pela concessão de ricas
bênçãos. Este é um meio de fazer avançar Sua obra. Mas aqueles
que estão sem fé nunca aprenderão. Pela descrença eles desonram
a seu Senhor. A menos que sejam convertidos, naufragarão em sua
fé. Permanecem parados no caminho do avanço, e isto o Senhor não
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tolerará. Ele deseja que Seu povo, mesmo nas trevas mais densas,
confie nEle.

Satanás tem permissão de lançar sua sombra sobre seu caminho
para que sua fé adormecida possa ser despertada e eles atravessem
as nuvens e encontrem luz, coragem e vida além. ...

Olhando para Jesus, não somente como nosso Exemplo, mas
como Autor e Consumador de nossa fé, prossigamos adiante, tendo
confiança de que Ele nos suprirá toda força necessária para todo
dever. A vida eterna nos é apresentada. Façamos tudo quanto está
ao nosso alcance para obtê-la. — Manuscrito 18, 1901.
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Andando pela fé, 28 de Fevereiro[69]

Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios
5:7.

A cada passo necessitas da fé que opera por amor e purifica a
alma. Esta fé desperta e soergue a pessoa pela nobreza da santa prá-
tica. É essencial a todos quantos estão participando da carreira para
a vida eterna. Ela desperta a alma numa atmosfera mais pura e santa,
capacitando seu possuidor a olhar para a frente a empreendimentos
mais e mais altos e a discernir claramente os perigos de uma vida de
condescendência própria. Olha pela fé acima de ti mesmo e vê na
obra de Deus o meio de obter as riquezas que podem ser depositadas
ao lado do trono de Deus. Oh, o elevado e profundo conhecimento
que pode ser obtido por irrestrita consagração a Deus. O Senhor
deseja ter o homem integral, ou nada absolutamente. Seu favor não
pode ser adquirido com presentes de dinheiro. Ele apela pelo dom
do coração inteiro.

Não é necessário que conheçamos os resultados de nosso curso
de ação antes de nos submetermos totalmente a Deus! Não preci-
samos ver o caminho, ou como será o futuro. Uma coisa sabemos,
porque Deus o disse — o homem que teme a Deus e age de modo
justo, será aceito por Ele. É suficiente que saibamos isto. Dia a dia,
anda perante o Senhor em humildade e contrição. O teu destino fu-
turo depende de teu próprio curso de ação. “Escolhei, hoje, a quem
sirvais.” Josué 24:15. “Se o Senhor é Deus, segui-O.” 1 Reis 18:21.
Sê uma coisa ou outra. “Não podeis servir a Deus e às riquezas.”
Lucas 16:13. A tua felicidade presente e o teu bem-estar futuro
dependem de tua própria escolha. Se decides seguir a Jesus deves
obedecer à palavra: “Se alguém quer vir após Mim, a si mesmo se
negue, tome a sua cruz e siga-Me.” Mateus 16:24.

A vida eterna é para todos quantos comem e bebem o sangue do
Filho de Deus — vivendo por toda palavra que procede de Sua boca.
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Os que fazem isto obterão uma clara compreensão do que significa
ser um com Cristo.

“A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura; depois,
pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos,
imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto
da justiça, para os que promovem a paz.” Tiago 3:17, 18. Duas
pessoas podem empenhar-se nos mesmos atos de culto exterior,
contudo a adoração de uma, quando pesada nas balanças de ouro do
santuário, pode ser achada em falta, enquanto a adoração da outra
pode ser aceita. Somente a adoração realizada em sinceridade, com
um coração contrito e humilde, é aceitável a Deus. — Carta 39,
1903.
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Março [70]



Quem é rei? 1 de Março

Um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois
irmãos. Mateus 23:8.

Antes que os servos de Deus empreendam qualquer tarefa, devem
orar a Deus com toda humildade, com um senso de sua dependência
de Deus, considerando que devem ser comandados por Seu Espírito.
Devem guardar-se de se colocarem como reis, porque se o fazem,
desonrarão ao Senhor e fracassarão no seu trabalho. “Todos sois
irmãos.”

A habilidade do homem, seu juízo, seu poder para executar, tudo
procede de Deus. Tudo deveria ser devotado ao serviço de Deus.
Os princípios da Bíblia devem controlar os servos do Senhor. Seus
obreiros devem sempre fazer justiça e juízo, guardando firmemente
o caminho do Senhor. “Buscai, pois, em primeiro lugar, o Seu reino
e a Sua justiça.” Mateus 6:33. Tornai isto o ponto central em torno do
qual vossa vida gira, e então todas as coisas necessárias ser-vos-ão
concedidas. Colocai os interesses do Redentor diante de vós mesmos
ou de qualquer outro ser humano. Ele vos comprou, e todas as vossas
faculdades a Ele pertencem.

Não torneis nenhum homem vosso rei. Quem é vosso rei? Aquele
que é chamado “Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eterni-
dade, Príncipe da Paz”. Isaías 9:6. Ele é o nosso Salvador, nosso Rei.
A Ele deveis sempre ir com vossas cargas. Por maiores que sejam
os vossos pecados não necessitais ter medo de repulsa. Se feristes
vosso irmão, ide a ele e confessai o erro que cometestes. Quando
houverdes feito isto, podeis ir ao Rei pedindo-Lhe perdão. Ele nunca
tirará vantagem de vossas confissões, nunca vos desapontará. Ele
empenhou Sua palavra de perdoar vossas confissões e purificar-vos
de toda contaminação. Os nomes de todos os Seus estão escritos em
Seu livro da vida.

Lembrai-vos de que Cristo é nossa única esperança, nosso único[71]
refúgio. “Carregando Ele mesmo em Seu corpo, sobre o madeiro,
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os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos
para a justiça.” 1 Pedro 2:24. “Portanto, se o sangue de bode e de
touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados,
os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue
de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a Si mesmo Se ofereceu sem
mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para
servirmos ao Deus vivo! Por isso mesmo, Ele é o Mediador da
nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das
transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa
da eterna herança aqueles que têm sido chamados.” Hebreus 9:13-15.
— Manuscrito 3, 1903.
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Misturando fé com o ouvir, 2 de Março

Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como
se deu com eles; mas a palavra que ouviram não lhes

aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles
que a ouviram. Hebreus 4:2.

A vida é um sagrado tesouro. ... Cristo nos deu o tempo presente
para que nos preparemos para o lar celestial. Exatamente de acordo
com a vida que o agente humano vive no tempo de prova que lhe
é concedido, será a decisão tomada quanto a seu caso pelo Juiz de
todos.

Precisamos reconhecer a necessidade de exercer aquela fé que é
aceitável a Deus — a fé que opera pelo amor e purifica a alma. Sem
fé é impossível ouvir a Palavra de modo a tirar proveito do ouvir,
mesmo que seja apresentada de um modo bem impressionante. ...

A menos que misturemos fé com o ouvir a Palavra, a menos
que recebamos as verdades que ouvimos como uma mensagem do
Céu, para ser cuidadosamente estudada, a ser comida pela alma e
assimilada na vida espiritual, perdemos a influência do Espírito de
Deus. Não compreendemos por experiência o que significa encontrar
descanso por receber a divina garantia da Palavra.

Nunca é demais repetir a importância de estudar a Palavra. Suas
promessas são amplas e plenas de riquezas. De modo algum deve-
ríamos falhar em assegurar-nos os tesouros celestes. Cristo é nossa[72]
única segurança. Não podemos confiar no raciocínio humano. O
mundo está cheio de homens e mulheres que acariciam teorias enga-
nosas e é perigoso dar ouvidos a elas. ...

A religião de Jesus Cristo opera uma reforma na vida e no caráter.
O verdadeiro cristão busca constantemente a graça que transforma
os aspectos objetáveis do caráter natural. Em vez de proferir palavras
agudas, ditatoriais, ele profere palavras de encorajamento que Cristo
falaria se estivesse em seu lugar. Ele revela benevolência para com
todos, não somente aos poucos que possam elogiar e exaltar sua
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sabedoria. A pureza e santidade reveladas na vida de Cristo irradia
da vida do verdadeiro cristão.

Os cristãos devem ser portadores de luz no mundo, resplande-
cendo em meio às trevas do pecado e do crime. No reino deste
mundo, os principados e poderes que têm a Satanás como seu líder
devem ser constantemente enfrentados. Seguir o exemplo de Cristo
em suportar a cruz e revelar negação própria transforma em filhos
de Deus aqueles que recebem a Cristo. “Mas, a todos quantos O
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que crêem no Seu nome.” João 1:12. São vencedores na batalha
da vida; pois foram revestidos pelo novo homem. “Que se refaz para
o pleno conhecimento, segundo a imagem dAquele que o criou.”
Colossences 3:10. — Manuscrito 30, 1902.
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Deus chama obreiros, 3 de Março

Certamente, guardareis os Meus sábados; pois é sinal entre
Mim e vós nas vossas gerações; para que saibais que Eu sou o

Senhor, que vos santifica. Êxodo 31:13.

O Senhor fala àqueles que desviam seus pés do sábado. Este é
o sábado referido no capítulo trigésimo primeiro de Êxodo, o qual
Deus declara ser um sinal entre Ele e Seu povo. Por santificar este dia
demonstramos ao mundo que reconhecemos a Deus como Aquele
que criou o mundo em seis dias, e repousou no sétimo. Zelosa e
incansavelmente devemos levar a mensagem que nos foi dada, para
que não passe o tempo e o povo seja deixado sem advertência.

Meu coração dói quase ao ponto de partir-se, quando vejo o
quanto é deixado por fazer. Os embaixadores de Deus devem manter
uma viva ligação com Ele. Devem ampliar suas fronteiras e estender[73]
seus labores. Sua vida deve ser tornada pura, santa, pronta para o
grande dia que em breve sobrevirá ao mundo. Quando estiverem
imbuídos com o Espírito de seu Mestre, verão por todo seu redor
pessoas... perecendo em pecado e farão todo esforço para salvar
aqueles que estão próximos — mesmo em suas próprias famílias —
e os que estão distantes. Zeloso e consagrado esforço por aqueles que
estão fora do redil não deixa tempo para críticas e questionamento.

Não deve haver compromisso com o egoísmo, pois o egoísmo
conduz à idolatria. Mentes que estão nas trevas da ignorância com
respeito à verdade da Palavra de Deus devem ser iluminadas. Uma
brecha foi feita na lei de Deus pela transgressão do quarto manda-
mento. A ordenança do sábado deve receber sua legítima posição na
lei de Deus e ser apresentada ao mundo pelos que vêem e percebem
sua importância. Aqueles que trabalham unidos, que desempenham
fielmente sua parte em formar os fundamentos de muitas gerações
com esforço paciente e perseverante, serão chamados reparadores
de brechas, restauradores das veredas.
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Não há escusa para os que possuem a luz da verdade presente e
ainda deixam de compartilhar esta luz com outros. Deus apela por
obreiros. Temos um grande trabalho a fazer em cooperar com Ele
como Sua voz e mão ajudadora. Satanás está lançando sua sombra
infernal sobre o caminho de toda pessoa, buscando eclipsar a prova
da verdade para estes últimos dias. Devemos fazer soar a mensagem
de advertência a uma raça culpada. Devemos apresentar aos homens
as reivindicações da lei de Deus para que quando Cristo vier eles não
sejam achados em deslealdade, ao lado do Apóstata. Devemos agora
preparar o caminho do Senhor. Devemos estabelecer no deserto uma
vereda para nosso Deus. — Manuscrito 22, 1901.
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“Deixai-os crescer juntos”, 4 de Março

Deixai-os crescer juntos até à colheita, e, no tempo da colheita,
direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes
para ser queimado; mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro.

Mateus 13:30.

A Palavra de Deus ensina que aqueles que seguem os passos do
Homem do Calvário nestes últimos dias terão que seguir adiante
sob grandes dificuldades, pois Satanás desceu com grande poder,[74]
sabendo que tem pouco tempo para agir. ...

Inimizade entre a verdade e a falsidade tem existido desde a
queda de Satanás. O ser que agora opera tão constantemente para
semear as sementes do erro, outrora ocupou uma das mais exaltadas
posições nas cortes celestiais. Mas não estava satisfeito com sua
posição. Ele determinou ser mais altamente exaltado e trabalhou
para promover seus ambiciosos projetos até que houve guerra no
Céu.

Satanás e aqueles que ele enganou, e que lutaram com ele, foram
expulsos do Céu, mas a guerra tem prosseguido na Terra. Em toda
era Satanás tem agido mediante homens que se apartaram da fé,
dando ouvidos a espíritos sedutores e ensinando doutrinas enganosas
e princípios de origem satânica. Cristo ensinou a Seus discípulos
como enfrentar a obra enganosa de Satanás e seus seguidores. Sob
uma variedade de símbolos o Salvador apresentou a obra de ampliar
Seu reino de verdade e justiça por todo o mundo. É pelo ensino
da verdade que devemos derrotar os propósitos de Satanás. Cristo
ilustrou esta obra na parábola do semeador. ...

O ensino desta parábola é ilustrado no próprio tratamento de
Deus com homens e anjos. Satanás é um enganador. Quando ele
pecou no Céu, mesmo os anjos leais não discerniram plenamente seu
caráter. Esta foi a razão por que Deus não o destruiu imediatamente.
Caso o houvesse feito os santos anjos não teriam percebido a justiça
e amor de Deus. Uma dúvida sobre a bondade de Deus teria sido
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como semente maligna que produziria o amargo fruto do pecado e
da dor. Portanto, o autor do mal foi poupado a fim de desenvolver
plenamente seu caráter.

Ao longo dos séculos, Deus tem suportado a angústia de contem-
plar a obra do mal. Ele concedeu o infinito Dom do Calvário, antes
que deixar qualquer um ser enganado pelas falsas representações do
ímpio, pois o joio não poderia ser arrancado sem o perigo de arrancar
pela raiz o precioso grão. E não seremos tão pacientes com os nossos
semelhantes como é o Senhor do Céu com relação a Satanás?

Não condenação e julgamento de outros, mas humildade e des-
confiança do eu, é o ensino da parábola de Cristo. — Carta 86,
1907.
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O poder da ressurreição agora, 5 de Março

E ser achado nEle, não tendo justiça própria, que procede de
[75]

lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que
procede de Deus, baseada na fé; para O conhecer, e o poder da

Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos,
conformando-me com Ele na Sua morte. Filipenses 3:9, 10.

O capítulo 21 de Mateus, falando da viagem de Cristo a Jerusa-
lém por ocasião de Sua entrada triunfal, é um capítulo poderoso que
precisamos estudar e entender. Precisamos nos prevenir com a lição
da figueira pretensiosa que não produzia fruto. Representa aqueles
que professam servir a Deus, cujos nomes estão nos livros da igreja,
mas cuja vida não produz qualquer fruto para a glória de Deus. Meu
coração anseia ver o Homem que foi desprezado e rejeitado, coroado
e assentado sobre Seu trono. ...

Mediante a agência do Espírito Santo, Deus opera uma mudança
moral na vida de Seu povo, transformando-os à semelhança com
Cristo. Então, quando a última trombeta soar aos ouvidos dos mortos
que dormem em Cristo, eles sairão para uma nova vida, revestidos
com as vestes da salvação. Eles atravessam os portões da Cidade de
Deus, acolhidos para a felicidade e alegria de seu Senhor. Gostaria
que todos nós compreendêssemos e sempre tivéssemos em mente
as alegrias que aguardam aqueles que mantêm os olhos no modelo
Jesus Cristo, e nesta vida buscam formar um caráter semelhante ao
dEle.

A Palavra de Deus contém nossa apólice de seguro de vida.
Comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus significa estu-
dar a Palavra e transferir essa Palavra para a vida em obediência a
todos os seus preceitos. Aqueles que assim partilham do Filho de
Deus tornam-se participantes da natureza divina, são um com Cristo.
Respiram uma atmosfera santa em que somente a alma pode verda-
deiramente viver. Levam em sua vida uma garantia dos princípios
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O poder da ressurreição agora, 5 de Março 147

santos recebidos da Palavra — sua vida é trabalhada pelo poder do
Espírito Santo, e têm um anseio pela imortalidade que será deles me-
diante a morte e ressurreição de Cristo. Se o corpo terreno entra em
decadência, os princípios de sua fé os sustêm, pois são participantes
da natureza divina. Em vista de Cristo ter sido levantado dentre os
mortos eles recebem a promessa de ressurreição final e a vida eterna
é a sua recompensa.

Esta é uma verdade eterna porque Cristo mesmo a ensinou. Ele
Se empenhou em ressuscitar justos mortos, pois deu a vida pela vida
do mundo. “Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e igualmente Eu
vivo pelo Pai, também quem de Mim se alimenta por Mim viverá.”
João 6:57. — Carta 82, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Jo%C3%A3o.6.57
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A noite vem, 6 de Março[76]

As obras que o Pai Me confiou para que Eu as realizasse, essas
que Eu faço testemunham a Meu respeito de que o Pai Me

enviou. João 5:36.

Os sinais dos tempos cumprindo-se ao nosso redor mostram-
nos que o fim de todas as coisas está próximo. Intenso zelo deve
tomar posse de nós. Nossas energias... devem ser despertadas por
perseverante esforço.

Obreiros consagrados deveriam sair a campo e marchar inteli-
gentemente adiante, preparando o caminho do Rei, obtendo vitória
em novos lugares. Que os obreiros do Senhor trabalhem com fé
e confiança. Alguns pelos quais trabalharão ouvirão a mensagem
e acatarão a verdade. Que realizem o que Deus lhes ordenou que
fizessem. Seu êxito será proporcional a sua fé. As Escrituras de-
claram: “Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a
Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á
concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que
duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa.”
Tiago 1:5-7.

Quão estranho é que aqueles que têm tido a luz por tantos anos
não hajam levado a tocha da verdade a lugares entenebrecidos da
Terra. O mundo inteiro está em agitação. O Senhor apela a Seu povo
para despertar do sono. Meus irmãos e irmãs, parai de criticar a
outros, mas criticai severamente vossas próprias palavras e motivos.
Não temos tempo a perder em utilizar os métodos do inimigo. ...
Inveja, malícia, ira, descrença, que têm estado crescendo em plantas
vigorosas no jardim da alma, devem ser arrancadas e lançadas fora,
e seu lugar preenchido por amor, paciência, bondade, benevolência,
ternura de coração, mansidão. ...

Enquanto os homens do mundo estão idolatrando o dinheiro
e pondo nisto sua confiança, o Senhor em Sua providência tem
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retirado de Seu depósito um precioso tesouro, e tem-no colocado ao
alcance de todos. Ele deu a Seu povo uma oportunidade de levar aos
amigos, vizinhos e estranhos um livro (Parábolas de Jesus) contendo
as preciosas lições de Cristo. ...

Cristo colocou sobre Sua igreja uma sagrada responsabilidade,
o cumprimento da qual requer abnegação a cada passo. Quando
aqueles que crêem nEle são vistos levantando a cruz e sustentando-a
após Ele no caminho da abnegação, realizando voluntariamente tudo
quanto esteja ao seu alcance para trazer bênção àqueles por quem
Cristo morreu, um testemunho será oferecido quanto ao poder do [77]
cristianismo, e nos corações de muitos que agora são descrentes
surgirá fé nAquele que deu Sua vida para salvar da ruína eterna um
mundo culpado. — Carta 43, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.43%2C.1903


Oração — Segredo do poder, 7 de Março

Naqueles dias, retirou-Se para o monte, a fim de orar, e passou
a noite orando a Deus. Lucas 6:12.

Em Lucas, lemos de Cristo, “naqueles dias retirou-Se para o
monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus”. Homens do
mundo muitas vezes gastam noites inteiras planejando a fim de asse-
gurarem o êxito; e Jesus gastou muitas noites em oração. Ele ficava
a sós com o Pai, buscando ardorosamente o Senhor com forte cla-
mor e lágrimas. Parecia estar numa agonia intensa. Por que se dava
isso? Ele viera a Sua vinha para reclamar os Seus, mas foi rejeitado,
maltratado. [Seus inimigos] estavam então traçando planos para
crucificá-Lo. Ele estava mais e mais... acossado pelos instrumentos
satânicos. A resistência revelada pelos sacerdotes e governantes
a Sua obra correspondia às convincentes evidências de Sua divin-
dade. Eles tinham ciúmes dEle porque possuía um poder que atraía
o povo para Si. Sua língua era como a pena de um hábil escritor.
Ele era a própria habitação do tesouro do conhecimento, e Suas
parábolas e ilustrações tornavam a verdade clara ao iletrado. Sob
Seu ensino aqueles que não podiam aprender nos livros a verdade,
podiam aprendê-la da natureza.

Mas aqueles a quem haviam sido confiados os oráculos de Deus,
para que pudessem ser feitos fiéis expositores das Escrituras, rejeita-
ram e negaram o Mestre enviado dos Céus. Cristo viu que o espírito
e princípio deles eram inteiramente contrários às Escrituras. Ele viu
que a Palavra de Deus era mal-interpretada e mal-aplicada. Viu quão
difícil seria instruir o povo a ler as Escrituras corretamente, quando
seus mestres as liam à luz de seus pervertidos julgamentos. O que
poderia Ele fazer para enternecer e subjugar seus corações? Este era
o peso de Suas orações.

O povo judeu poderia ter-se arrependido, se o quisesse, mas
estavam cobertos com as vestimentas de sua justiça própria. Reivin-
dicavam ser descendentes de Abraão, e consideravam como sua toda
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promessa feita a Israel. Mas o Israel de Deus são aqueles que estão
convertidos, não os que vêm da linha de descendência de Abraão.
“Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circunci- [78]
são? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus
foram confiados os oráculos de Deus.” Romanos 3:1, 2. “Porque não
é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é
somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e
circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e
cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.” Romanos 2:28,
29. — Manuscrito 31a, 1898.
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Deus o primeiro, 8 de Março

Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada
um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2.

Aqueles que desempenham uma parte na obra do Senhor o fa-
zem bem somente porque Deus está por trás deles, realizando a obra.
Louvaremos então os homens e daremos gratidão ao homem, ne-
gligenciando ser gratos a Deus? Se o fizermos, Deus não cooperará
conosco. Quando o homem coloca a si como o primeiro e Deus
em segundo lugar, revela que está perdendo sua sabedoria e justiça.
Tudo quanto é feito para restaurar a imagem moral de Deus no ho-
mem é feito porque Deus é a eficiência do obreiro. Cristo declara
em Sua oração ao Pai: “E a vida eterna é esta: que Te conheçam a
Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.” João
17:3.

Que cada mordomo entenda que ao lutar para promover a glória
de Deus em nosso mundo, permaneça ele perante príncipes ou infiéis,
deve tornar a Deus o primeiro, o último e o melhor em todas as
coisas. O verdadeiro cristão reconhecerá que tem direito a seu nome
somente ao elevar a Cristo com uma força firme, perseverante. ...

“Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada
um deles seja encontrado fiel.” 1 Coríntios 4:2. Quando somos fiéis
em tornar a Deus conhecido, nossos impulsos estarão sob supervisão
divina e experimentaremos um firme crescimento, espiritual, e inte-
lectualmente. Mas quando os homens entram numa confederação
para exaltar os homens e têm pouco que dizer de Deus, são em si
mesmos fraqueza. Deus abandonará aqueles que não O reconhecem
em todo esforço feito para elevar a humanidade. É somente o poder
de Cristo que pode restaurar a arruinada maquinaria humana. Em
toda parte e em todo lugar, deixai que aqueles que vos rodeiam vejam
que dais glória a Deus. Que o homem seja posto na sombra e Deus
surja como a única esperança da raça humana. Todo homem deve[79]
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firmar seu edifício na Rocha eterna, Cristo Jesus; então permanecerá
firme em meio à tempestade e tormenta.

Deus prepara a mente para reconhecê-Lo como o único que pode
ajudar a pessoa que se esforça. Ele educará todos os que permanecem
sob Sua bandeira a ser fiéis mordomos de Sua graça. O homem não
pode demonstrar maior fraqueza do que ao julgar que encontrará
mais aceitação à vista do homem se deixa a Deus fora de suas
assembléias. Deus deve permanecer na mais elevada posição. ...

Deus concedeu ao homem princípios imortais para os quais todo
poder humano deve um dia inclinar-se. Temos verdade que nos foi
dada em custódia. Os preciosos raios desta luz não devem ser ocultos
sob o alqueire, mas devem fornecer luz a todos quantos estão na
casa. — Manuscrito 21, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.21%2C.1899


Revelado o plano de combate, 9 de Março

Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim
contra os principados e potestades, contra os dominadores
deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal,

nas regiões celestes. Efésios 6:12.

Nosso Pai celestial é-nos apresentado no caráter de Cristo. NEle
é removido o véu que oculta a glória de Deus aos nossos olhos. A
Bíblia nos mostra a Deus em Seu elevado e santo lugar, não num
estado de inatividade, não em silêncio e solidão, mas rodeado por
dez milhares vezes dez mil milhares de milhares de santas inteligên-
cias, cada um aguardando para cumprir Seu mandado e tomando
conhecimento de toda ação má contra aqueles que são propriedade
de Deus. ...

Que aqueles que manifestam tão pouco interesse egoísta na aqui-
sição do sangue de Cristo se lembrem de que o Senhor os tratará tão
indiferentemente quanto têm eles tratado seus semelhantes em suas
tribulações. Cada ato de injustiça, roubo e opressão está registrado
nos livros. Todo aquele que tira vantagem dos seres humanos forma-
dos à imagem de Deus está cooperando com o grande inimigo de
Deus e do homem, e receberá das mãos de Deus o dobro por todas
essas obras. A obra de Satanás é continuamente levada a cabo com
terrível vigor e os homens participam com os anjos malignos em
ferir e magoar as pessoas do povo de Deus. O Senhor vê; o Senhor[80]
ouve os clamores de Seus filhos.

O Senhor não escondeu de Seus seguidores o plano da batalha.
Ele apresentou perante Seu povo o grande conflito, e tem-lhe dado
palavras de animação. Ele os insta a não entrarem no combate sem
considerar o custo, ao mesmo tempo em que lhes assegura que não
lutam sozinhos, mas que instrumentos sobrenaturais capacitarão o
fraco, se confiar nEle, a se tornar forte contra a vasta confederação
do mal organizada contra eles. Aponta ao Universo do Céu e lhes
assegura que seres santos estão combatendo contra os principados e
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potestades, contra os dominadores deste mundo ... e contra as forças
espirituais do mal, nas regiões celestes.

Os filhos de Deus estão cooperando com todo o exército invisível
da luz. E há mais do que anjos em suas fileiras; o Espírito Santo,
representante do Capitão do exército do Senhor, desce diretamente
para a batalha. Nossas fraquezas podem ser múltiplas, nossos erros
e pecados numerosos, mas o perdão é para todo que, com coração
contrito, confesse e abandone seus pecados. Anjos de luz são en-
viados para prestar-lhes toda ajuda que é requerida. — Carta 102a,
1896.
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O mesmo sentimento, 10 de Março

Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não

julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a Si mesmo
Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-Se em

semelhança de homens. Filipenses 2:5-7.

Daniel era apenas um jovem quando foi levado cativo para Ba-
bilônia. Ele tinha cerca de quinze ou dezesseis anos de idade, pois é
chamado uma criança, o que significa que estava em sua juventude.
Por que Daniel recusou comer da mesa luxuosa do rei? Por que
recusou utilizar o vinho como sua bebida, quando era ordem real
que tais coisas fossem colocadas diante dele? Sabia que pelo uso, o
vinho se tornaria para ele agradável e seria preferido sobre a água.

Daniel poderia ter alegado que à mesa real e sob a ordem do[81]
rei não havia outra direção a seguir. Mas ele e seus companheiros
tiveram um concílio. Analisaram os efeitos do vinho sobre suas
faculdades físicas e mentais, Estudaram o assunto com muita dili-
gência. O vinho era, em si mesmo, um ardil, decidiram. Estavam
familiarizados com a história de Nadabe e Abiú, que havia chegado
até eles em papiros. Nesses homens o uso do vinho havia encora-
jado o amor por ele. Bebiam vinho antes de realizar os sagrados
serviços do santuário. Seus sentidos estavam confusos. Não podiam
distinguir a diferença entre o fogo sagrado e o comum. Em seu
estado de entorpecimento mental eles haviam feito o que o Senhor
tinha ordenado que todos quantos trabalhassem no ofício sagrado se
abstivessem de fazer. Puseram fogo comum nos incensários quando
lhes tinha sido dito para usarem somente fogo sagrado, aceso pelo
próprio Senhor e que nunca se apagava. ...

Eles [Daniel e seus companheiros]... acariciavam a verdade que
lhes havia sido transmitida por lábios humanos, passada de geração
a geração em linha direta até eles. ...
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Uma segunda consideração desses jovens cativos foi a de que
o rei sempre pedia uma bênção antes das refeições e dirigia-se aos
seus ídolos como divindades. Ele punha de parte uma porção de sua
comida e também uma porção de seu vinho para serem presenteados
aos ídolos que adorava. Tal ato, segundo a instrução religiosa deles,
consagrava a totalidade ao deus pagão. Sentar-se à mesa onde tal
idolatria era praticada, Daniel e seus três compatriotas imaginaram,
seria uma desonra ao Deus do Céu. Essas quatro crianças decidiram
que não se sentariam à mesa real para comer a comida ali colocada,
ou participar do vinho, havendo tudo sido dedicado a um ídolo. ...
Não havia presunção nesses jovens, mas um firme amor pela verdade
e justiça. Eles não escolheram ser singulares, mas precisaram ser, ou
do contrário teriam corrompido seu caminho nas cortes de Babilônia.
— Manuscrito 122, 1897.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.122%2C.1897


O ministério dos anjos, 11 de Março

Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-Te que lhe abras os olhos
para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que
o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de

Eliseu. 2 Reis 6:17.

Quão poucos contemplam as agências invisíveis. Os homens[82]
estão desempenhando sua parte seja para Deus ou para Satanás, o
Príncipe da Luz ou o príncipe das trevas. Todo o Céu está intensa-
mente interessado nos seres humanos que parecem tão cheios de
atividade e, contudo, não pensam no invisível. Seus pensamentos
não estão na Palavra de Deus e Sua instrução. Se se apropriassem
da Palavra de Deus admirar-se-iam de que há instrumentos, bons
e maus, observando cada palavra e ato. Estão em toda assembléia
para transações comerciais, em concílios e em reuniões de adoração
a Deus. Há mais ouvintes nessas assembléias públicas do que pode
ser visto com a visão natural, e todo homem tem seu trabalho a
fazer. Esses instrumentos invisíveis são colaboradores com Deus ou
com Satanás, e operam mais poderosa e constantemente do que o
fazem os homens. Às vezes os seres celestiais afastam a cortina que
oculta o mundo do invisível para que possamos ter a mente desviada
da correria e consideremos que há testemunhas para tudo quanto
fazemos e dizemos. ...

O Senhor gostaria que tivéssemos percepções agudas para en-
tender que esses seres poderosos que visitam nosso mundo têm
uma parte ativa em toda obra que temos considerado como nossa.
Esses seres celestiais são anjos ministradores e freqüentemente se
disfarçam na forma de seres humanos. Como estranhos conversam
com aqueles que estão empenhados na obra de Deus. Em lugares
isolados têm sido companheiros de viajantes em perigo. Em navios
castigados pela tempestade, anjos em forma humana têm proferido
palavras de animação para desviar o temor e inspirar confiança na
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hora do perigo, e os passageiros têm julgado que era um dentre eles
com quem nunca antes haviam falado.

Muitos, sob diferentes circunstâncias, têm ouvido vozes dos
habitantes de outros mundos. Eles têm vindo desempenhar uma
parte nesta vida. Têm falado em assembléias, e desenrolado histórias
humanas perante essas assembléias, e realizado obras que seriam
impossíveis para instrumentos humanos. Vez após vez, têm sido
generais de exércitos. Têm sido enviados para eliminar pestilência.
Têm-se alimentado à mesa de humildes famílias. Freqüentemente
têm aparecido como cansados viajores em necessidade de abrigo
para a noite.

Precisamos compreender melhor do que o fazemos a obra desses
anjos visitantes. Seria bom que todos quantos alegam ser filhos de
Deus considerassem que as palavras que falam são ouvidas pelos
seres celestiais e que estes contemplam as obras que realizam. —
Manuscrito 39, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.39%2C.1898


A obra de Deus — Nossa dedicação, 12 de Março[83]

A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o
mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e

nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:19.

Não importa quão grande seja o alegado conhecimento de um
homem ou sua sabedoria, a menos que esteja sob a instrução do
Espírito Santo ele é extremamente ignorante nas coisas espirituais.
Pode utilizar a verdade de tal maneira que pouca compreensão seja
comunicada a sua vida interior. ...

Coloca tua inteira dependência sobre Aquele que é capaz de
guardar os que são confiados à Sua guarda, que é capaz de capacitá-
los com o Seu Espírito, capaz de enchê-los com amor altruísta de
um para com o outro, capacitando-os assim a ser testemunhas de
que Ele enviou o Seu Filho ao mundo para salvar pecadores. ...

A raiz de todo verdadeiro sacrifício próprio é uma afeição tão
forte pelo Senhor Jesus que torna leve e agradável o suportar Seu
jugo, e leva os homens a decidirem aprendei Sua mansidão e humil-
dade. ...

Os servos de Deus têm uma obra em comum. Seu alvo deve ser o
de converter pessoas à pura verdade da Palavra de Deus. Não devem
ligar a si mesmos homens que dêem eco a tudo quanto possam dizer,
ou pôr em execução todas as sugestões que possam apresentar.

Cristo é o fundamento de toda igreja verdadeira. Todos quantos
são trazidos para uma nova fé devem ser estabelecidos nEle. As
claras e simples verdades do evangelho devem ser mantidas diante
das pessoas. Cristo crucificado como a expiação pelo pecado é a
grande verdade central do evangelho, em torno da qual todas as
verdades giram. Dessa grande verdade todas as outras verdades são
tributárias.

Todas as verdades, corretamente compreendidas, derivam seu
valor e importância de sua ligação com esta verdade. O apóstolo
Paulo faz com que esse fato se apresente com dignidade real. Ele
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apela a todos os ensinadores da Palavra quanto à importância de
indicar Cristo às pessoas como único meio de salvação. “Mas longe
esteja de mim gloriar-me”, ele disse, “senão na cruz de nosso Senhor
Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu,
para o mundo.” Gálatas 6:14.

Que o homem não busque ligar as pessoas a si mesmo. O próprio
Deus é o Fundador de Sua Igreja e temos a inalterável promessa de
que Sua presença e proteção será concedida aos fiéis que andam em
Seu conselho. No tempo do fim, Cristo deve ser o primeiro. Ele é a
fonte da vida, força, justiça e santidade. Tudo isto Ele é para aqueles
que levam Seu jugo e aprendem dEle como ser mansos e humildes.
Ele não tolerará a exaltação própria. — Carta 39, 1902. [84]
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Pesquisando as escrituras, 13 de Março

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,

a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16, 17.

A Escritura é a chave que abre a Escritura. As suposições dos
homens são indignas de valor. Grande cuidado deve ser exercido para
que as falhas humanas não sejam introduzidas. Todo estudante deve
ser educado a apresentar uma clara exposição da Palavra segundo
o exemplo que Cristo ofereceu em Seu ensino. Ele nada disse para
satisfazer a curiosidade ou para estimular a ambição egoísta. Ele
não lidou com teorias abstratas, mas com o que é essencial para
o desenvolvimento do caráter, com que ampliará a capacidade do
homem em conhecer a Deus e aumentar seu poder para fazer o bem.
Ele falou sobre aquelas verdades relacionadas com a conduta da
vida e que unem o homem com a eternidade. Lemos que o povo
comum O ouvia alegremente. As pessoas “se maravilhavam da Sua
doutrina, porque a Sua palavra era com autoridade”. Lucas 4:32.

Não precisamos sobrecarregar nossa mente com alguma explica-
ção rebuscada das palavras da Escritura. Assim faziam os mestres
judaicos. Eles citavam idéias e tradições dos rabis, confundindo a
mente de seus ouvintes. Ensinavam como doutrina os mandamentos
de homens. Não devemos procurar revelações que não foram feitas
na Palavra de Deus. Na simplicidade de Cristo devemos apresentar o
claro ensino da Bíblia. Homens em elevada posição de confiança no
mundo serão atraídos por uma clara e direta declaração escriturística
da verdade.

Fui instruída de que as igrejas não têm avançado num conheci-
mento da verdade para este tempo, mas que se os mestres da verdade
assumirem a obra claramente delineada nas Escrituras, os pés de
muitos serão firmemente plantados sobre a plataforma da verdade
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Pesquisando as escrituras, 13 de Março 163

eterna. Muitos saberão mais do que nunca souberam sobre a verdade
concedida para estes últimos dias.

Que cada passo dado seja de progresso na direção da conversão
genuína, irrestrita consagração do coração, mente, alma e força ao [85]
serviço do Senhor. Que tudo quanto seja feito leve a genuína re-
forma em pensamento, palavra, ação e edificação do caráter. Que o
verdadeiro seja discernido do falso. Não permita que o inimigo te
conduza a compor contornos errados no modelo. Mantém o amor de
Cristo proeminente perante as crianças e jovens. Repete-lhes muitas
vezes Suas lições simples. — Carta 111, 1904.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.111%2C.1904


Deus, o guardião da justiça e da misericórdia, 14 de
Março

Porque, quanto ao Senhor, Seus olhos passam por toda a
Terra, para mostrar-Se forte para com aqueles cujo coração é

totalmente dEle. 2 Crônicas 16:9.

Todo obreiro deveria consagrar-se agora para a obra de Deus e
levar a efeito em seu viver diário os princípios da Palavra de Deus.
Meus irmãos e irmãs, afastai de vós aqueles traços peculiares de
caráter que vos leva a serdes facilmente perturbados, e sede limpos e
puros. Morrei para o eu e permiti que Cristo viva em vós. Caminhai
humildemente com Deus e permiti que corretos princípios assinalem
vossa vida. ...

Que a Palavra seja vosso guia, vossa regra de conduta. Ela vos
ensinará maneiras refinadas, conduta piedosa e julgamento infalível.
Estudai a Palavra. Quando estiverdes em perplexidade, pesquisai a
Palavra para instrução que seja adaptada ao vosso caso. Buscai a
direção do Senhor. Nunca acolhei aquilo que o Senhor proíbe em
Sua Palavra e sempre buscai fazer aquilo que Sua Palavra requer.
“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e
são elas mesmas que testificam de Mim.” João 5:39.

Cristo veio estabelecer reformas e atrair todos os homens para
Si. Sua vontade deve ser cumprida na Terra, assim como o é no
Céu. Quando decidirdes que reformas devem ser efetuadas, trabalhai
com destemida e perseverante coragem para esse fim. Não espereis
aplicar os princípios puros e elevadores da verdadeira reforma sem
encontrar oposição. A Palavra de Deus ensina claramente que todos
quantos querem viver justamente em Cristo Jesus sofrerão perse-
guição daqueles que buscam lançar abaixo o que Deus declara ser a
verdade e justiça. ...

Não há ação de nossa vida em que Deus não esteja interessado,
nenhum interesse que não seja precioso a Sua vista. Ele declara: “E
eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.”[86]
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Deus, o guardião da justiça e da misericórdia, 14 de Março 165

Mateus 28:20. Deus é o escudo de defesa de Seu povo. Ele estende
Suas mãos sobre Seus filhos confiantes e ninguém pode ferir um
filho Seu sem ferir a mão de Deus.

Ele é também o guardião da justiça e da misericórdia. Considera
a forma como tratamos nossos coobreiros. Não podemos ocultar
dEle o menor ato que afete os direitos de alguém que seja Sua
herança. Vindicará Sua justiça perante todos que tirarem vantagem
de um semelhante ou o prejudicarem. Ele discerne os motivos que
produzem todo ato. ...

Como professos seguidores dAquele que é o guardião da verdade
e justiça deveis manter a verdade em sua pureza. Em todo ato da vida
diária deveis revelar um estrito senso do direito e justiça. — Carta
94, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.28.20
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Tempo para ação, 15 de Março

Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a
trombeta e anuncia ao Meu povo a sua transgressão e à casa de

Jacó, os seus pecados. Isaías 58:1.

Chegou o tempo em que as coisas devem ser chamadas por seu
nome correto. A verdade deve triunfar gloriosamente e aqueles que
há muito têm estado hesitando entre duas opiniões devem tomar
posição decididamente a favor ou contra a lei de Deus. Muitos se
erguerão com teorias que desvirtuam a Palavra de Deus e solapam o
fundamento da verdade que foi firmemente estabelecida, ponto por
ponto, e selada pelo poder do Espírito Santo. As antigas verdades
devem ser revividas a fim de que as falsas teorias, introduzidas pelo
inimigo, possam ser inteligentemente enfrentadas. Não pode haver
unidade entre a verdade e o erro. Só podemos nos unir com aqueles
que foram conduzidos ao engano quando se converterem.

Há um Deus e estou comissionada a declarar que Sua verdade
deve ser vindicada, que o mal e as teorias sedutoras que estão sur-
gindo, sejam extirpados. Muitas mentes têm sido cativadas porque
por muitos anos têm depositado confiança em alguém que preparou
um prato de fábulas científicas para comprazer seu apetite.

Podemos muito bem estar alarmados com a crise que se nos
depara. A lei de Deus foi transgredida e o resultado é visto na[87]
ilegalidade e desregramento que inunda o mundo. Vidas humanas
são consideradas de pouco valor. O espírito de desafeição prevalece
livremente.

Os habitantes do mundo dos dias de Noé foram destruídos por-
que, após a concessão de um período de cento e vinte anos para
decidirem entre o mal e o bem, deliberadamente preferiram seguir
seus ímpios caminhos. Por não se terem valido da oportunidade que
Deus lhes deu para se arrependerem e se volverem para Ele, foram
destruídos pelo dilúvio.
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Tempo para ação, 15 de Março 167

Uma vez mais, diante da grande destruição do mundo pelo fogo,
há concessão de um período de prova e teste. Os homens têm oportu-
nidade de revelar se serão ou não leais a Deus. Satanás está buscando
levar homens em posições de confiança a buscar a regeneração do
mundo mediante planos de sua própria imaginação. Tais homens
desejam ser reformadores, mas falham porque não operam nas linhas
de Cristo. Poderão reformar a outros, quando não podem reformar-se
a si próprios? ...

Como testemunhas de Deus, temos uma mensagem para levar
a todo o mundo. O Senhor tem muitos filhos que nunca ouviram
a verdade para este tempo. Os servos de Deus devem dar-lhes a
advertência final. — Carta 121, 1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.121%2C.1905


A graça de Deus concede poder, 16 de Março

A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Tito 2:11.

Estou vigiando e aguardando a vinda do meu Senhor. Preciso
não somente aguardar, vigiar e orar, mas também trabalhar diligen-
temente. Toda ação de nossa vida, em nossas transações comerciais
com nossos semelhantes, deve ser regulada pela lei de Deus, e não
podemos desviar-nos da retidão e da justiça para com nossos se-
melhantes, sob qualquer circunstância; pois o Senhor não passará
por alto os pecados de qualquer homem que prejudique o seu seme-
lhante. Com os rostos na direção do Céu, expressando a Deus nossas
petições, desenvolvendo um amor desinteressado pelo próximo, por-
que temos amor supremo por Jesus Cristo que os adquiriu com Seu
próprio sangue, destacar-nos-emos acima das mais sutis e terríveis
tentações. A humilde dependência de Deus é nossa garantia e nosso
poder.

Em toda ocasião aqueles com quem nos associamos devem ser[88]
tratados, se em circunstâncias humildes, com grande deferência e
respeito, porque têm tão pouco para tornarem a vida feliz e porque
necessitam de auxílio. As pessoas são preciosas demais para serem
menosprezadas. São a possessão adquirida de Deus. Aqueles que
são desprezados como inferiores, o Senhor fará com que sejam
colocados em altas posições, se nEle confiarem.

A graça de Deus toma os homens como eles estão e age como
um educador; utilizando todo princípio com que conta uma educa-
ção integral. A firme influência da graça de Deus instrui a pessoa
segundo os métodos de Cristo, e toda paixão violenta, todo traço de
caráter defeituoso é modelado pela influência do Espírito de Cristo,
até que novo poder motivador se torne cheio do Espírito Santo de
Deus, segundo a semelhança da divindade.

Nunca te esqueças de que os pensamentos motivam ações. Atos
repetidos formam hábitos, e hábitos formam o caráter. Portanto,
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A graça de Deus concede poder, 16 de Março 169

ao dar-se atenção às pequenas coisas, não há temor de que coisas
maiores se tornem maculadas e corrompidas.

A Bíblia deve ser a regra de vida. É espantoso aos olhos do
universo celeste que os homens que ensinam a Palavra nem sempre
pratiquem a verdade. Poucos reconhecem o que significa ser com-
pletos em Cristo Jesus, a revelada vontade de Deus. Sua Palavra não
é desonrada ao ser trazida à vida prática para formar hábitos que
desenvolverão o caráter. ... A mansidão cristã exercerá sua atuação
por toda parte, e preciosas pessoas serão salvas para a vida eterna..
Não temos tempo agora para confrontar com a carne e o sangue; pre-
cisamos lançar mão do poder espiritual de Deus e realizar reformas
antes que seja eternamente tarde demais. — Carta 85, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.85%2C.1896


Podemos vencer como Cristo, 17 de Março

Foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas
sem pecado. Hebreus 4:15.

Cristo, a um custo infinito, por um processo doloroso, misterioso
para os anjos, bem como os homens, assumiu a humanidade. Ocul-
tando Sua divindade, pondo de parte Sua glória, Ele nasceu como
um bebê em Belém. Na carne humana Ele viveu a lei de Deus para
que pudesse condenar o pecado na carne, e dar testemunho aos seres
celestiais de que a lei foi ordenada para a vida e para assegurar a[89]
felicidade, a paz e o bem eterno de todos quantos obedecem. ...

Este é o mistério da santidade, que Alguém igual ao Pai reves-
tisse Sua divindade com a humanidade, e pondo de lado toda a
glória de Sua função como Comandante no Céu descesse degrau
por degrau o caminho da humilhação, suportando cruel e sempre
mais cruel rebaixamento. Sem pecado e incontaminado, Ele compa-
receu perante o tribunal para ser julgado, ter Seu caso investigado
e decidido pela mesma nação que Ele libertou da escravidão. O
Senhor da glória foi rejeitado e condenado, sim, até cuspido. Com
desprezo pelo que consideravam como pretensiosas alegações Suas,
os homens O golpeavam na face. Tais homens um dia pedirão às
rochas e montanhas que caiam sobre eles e os ocultem da ira do
Cordeiro.

Pilatos declarou a Cristo inocente, anunciando não ter achado
nEle falta. Contudo, para agradar aos judeus, ordenou que Ele fosse
castigado e então entregue, ferido e sangrando, para sofrer a morte
cruel da crucifixão. O Soberano do Céu foi levado como um cor-
deiro ao matadouro, e em meio às zombarias e vaias, escárnio e falsa
acusação, foi pregado na cruz. A multidão, em cujo coração a huma-
nidade parecia estar morta, procurava agravar com seus insultos os
cruéis sofrimentos do Filho de Deus. Mas como uma ovelha muda
diante de Seus tosquiadores, assim Ele não abriu a Sua boca. Estava

170

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Hebreus.4.15


Podemos vencer como Cristo, 17 de Março 171

entregando a vida pela vida do mundo, para que todo o que nEle
cresse não perecesse. ...

Cristo carregou os pecados do mundo inteiro. Ele suportou nossa
punição — a ira de Deus contra a transgressão. Seu julgamento
envolveu a tremenda tentação de pensar que fora abandonado por
Deus. Sua alma foi torturada pela pressão de um horror de grande
treva. ... Ele não poderia ter sido tentado em todos os pontos como
o homem é tentado, caso não houvesse qualquer possibilidade de
fracassar. Ele era um ser livre, colocado sob prova, como foi Adão e
como é o homem.

A menos que haja uma possibilidade de submissão, a tentação
não é tentação. A tentação procede e é resistida quando o homem é
poderosamente influenciado a praticar um ato errado, e sabendo que
pode fazê-lo, resiste pela fé, com um firme apego ao poder divino.
— Manuscrito 29, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.29%2C.1899


Chamado para obreiros, 18 de Março

É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua
[90]

casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua
obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Marcos 13:34.

Os anjos de Deus estão prontos e aguardando para irem com
homens humildes que com suas Bíblias nas mãos se dirijam àqueles
que não tiveram esta luz, e leiam para eles o “Assim diz o Senhor”.

Aqueles que têm o dom do canto são necessários. A melodia
de louvor é a atmosfera do Céu. Muitas vezes, pelas palavras de
cânticos sagrados as fontes da penitência e fé têm sido liberadas.
O cântico é um dos meios mais eficazes para imprimir a verdade
espiritual no coração.

Que pequenos grupos de obreiros saíam como missionários do
Senhor, e procedam como Cristo comissionou os primeiros discípu-
los a fazerem. Que vão a diferentes partes de nossas cidades, de dois
em dois, e dêem a mensagem de advertência do Senhor. Contem ao
povo a história da Criação, e como ao final de Sua obra o Senhor
descansou e abençoou o dia do sábado, pondo-o à parte como um
memorial de Sua obra.

Os membros da igreja, jovens e velhos, deveriam ser educados
para sair e proclamar esta última mensagem ao mundo. Se forem em
humildade, anjos de Deus irão com eles, ensinando-os a erguerem
a voz em oração, a como levantarem a voz em cânticos e como
proclamar a mensagem do evangelho para este tempo. Não temos
um momento a perder. ...

Quem assumirá esta obra de ensinar a verdade bíblica a jovens
e idosos? Quem levará a mensagem, seguindo o plano de ação de
Cristo? ... Há muitos em cada cidade que sentem a necessidade de
pastores do evangelho. Precisamos de homens que leiam a verdade,
pratiquem a verdade, e expliquem a verdade.

Irmãos, Cristo vos chama. Atendereis à Sua voz? Tornar-vos-
eis Seus mensageiros? Buscareis as ovelhas que estão perdidas?
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Chamado para obreiros, 18 de Março 173

Ensinareis a Palavra em toda humildade e fervor àqueles que a
ouçam?

Moços e moças, assumi a obra para a qual Deus vos chama.
Relatai a maravilhosa história da cruz. Cristo vos conduzirá e vos
ensinará a empregar vossas habilidades para bom propósito. Ao
receberdes a despertadora influência do Espírito Santo e buscardes
ensinar a outros, vossa mente será refrigerada e sereis habilitados
a apresentar palavras que são novas e especialmente belas a vossos
ouvintes. Orai e cantai, e apresentai a Palavra. ...

Liberdade espiritual virá àqueles que se consagrarem sem reser-
vas, e a despertadora graça de Cristo concederá luz, paz e alegria.
A salvadora influência da verdade santificará a alma do recebedor.
— Carta 108, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.108%2C.1907


Nunca recuar, 19 de Março[91]

E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo
ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos
oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos

da família da fé. Gálatas 6:9, 10.

Todas as nossas bênçãos, temporais, bem como espirituais, deri-
vam de Deus. O dinheiro que possuis é do Senhor, a vós emprestado
para promover Sua causa na Terra. Não deveria haver retenção dos
bens do Senhor.

Que aqueles que fizeram compromissos de levar avante a obra de
Deus não se arrependam de seus votos e retenham o que ofereceram.
Aqueles que assumiram a responsabilidade de anular um voto feito
a Deus estão pretendendo fazer aquilo pelo que não cuidarão em
dar contas no dia do acerto final. O conselho de homens que neste
tempo recomendariam que meios sejam retidos da causa de Deus e
investidos em outros empreendimentos deveria ser rejeitado, pois o
Senhor vos diz: “Formai tesouros no Céu.” “Investi vossos meios
para avançar Minha obra, para abrir novos campos, para que a luz da
verdade presente possa resplandecer em todas as partes do mundo.”

Quão generoso foi o Dom que Deus ofereceu à raça humana.
“[Ele] amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito,
para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
João 3:16. O Senhor Jesus deu Sua vida pelo mundo a fim de que
o homem pudesse ter um exemplo perfeito. Removendo Sua veste
real e real coroa, Ele veio à Terra como um homem. Foi tentado em
todos os pontos como o homem o é, mas nenhuma vez falhou em
seguir a vereda que havia escolhido. Foi guardado pelo poder de
Deus, sustido por Aquele que será o ajudador de todos quantos O
amam e guardam os Seus mandamentos.

Cristo viveu a vida simples do filho de um homem pobre e assim
Se tornou familiarizado com a infância do pobre. E quando, durante
Seu ministério, as crianças eram a Ele levadas para que as pudesse
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Nunca recuar, 19 de Março 175

abençoar, Ele pensava na mãe que a Ele deu nascimento, e honrou
as mães dessas crianças, abençoando-as, bem como a seus filhos.
Cristo dedicou-Se a uma vida de humilhação e pobreza para que
fosse capaz, desde a infância até a condição adulta, de deixar a todos
um exemplo do que a vida deveria significar a todo membro da [92]
família humana.

Todos quantos se tornam filhos de Deus devem fazer tudo quanto
esteja a seu alcance para buscar e salvar as ovelhas perdidas. Devem
fazer uso de todo meio possível para conceder aos pecadores a
palavra da vida e a graça salvadora de Cristo. Os crentes na verdade
devem sempre se lembrar do sacrifício que Cristo fez a fim de que
pudesse, assumindo a humanidade, ser um exemplo a todos os seres
humanos. — Carta 104, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.104%2C.1907


Repreendendo o ciúme e a avareza, 20 de Março

Os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em
muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais

afogam os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6:9.

Muitos anos atrás, algumas coisas foram apresentadas perante
mim em visão com relação a ti e tua família. Um ano atrás, no
último mês de Junho, ao serem-me apresentadas algumas famílias
que erravam em algumas coisas, tu em ligação com o teu marido e
filhos, foram novamente apresentados perante mim e fui levada a
anos atrás no passado.

Vi contemplares o teu marido com uma espécie de ciumento
temor. O coração dele era dedicado a ti, todavia temias que ele
pensasse demasiadamente em outros que não pudessem merecer
suas afeições. ... Teus temores eram infundados. Contudo, esse
temor tem estado contigo por todos estes anos de vida matrimonial.
Tens passado muitas horas de desnecessário sofrimento apurando
as palavras e atos de teu marido, com uma mente censuradora e
dando-lhes um sentido errôneo.

Satanás estava sempre pronto para desempenhar sua parte a fim
de... prejudicar a felicidade de uma família, que poderia ser completa.
Vi que este espírito de ciúmes era cruel como a sepultura e causava
um abismo de sentimento entre marido e mulher. Com o tempo os
filhos muitas vezes percebiam os sentimentos da mãe. A tristeza
dela despertava simpatia em seus corações, e eles... se separaram
em maior ou menor grau de seu pai. Toda essa infelicidade foi
emprestada. Satanás transformou em faltas palavras e atos inocentes.
...

Tens também uma obra a fazer, irmão P_____ [o marido] a fim de
livrar-te de teu supremo egoísmo. Estais prosperando tão depressa e[93]
o amor ao dinheiro é tão forte que todo centavo parece grande para ti
e toda a generosidade de teu caráter é mudada em amor ao dinheiro,
desejo de acumular e ajuntar. Tendes ganhado algum dinheiro, mas,
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Repreendendo o ciúme e a avareza, 20 de Março 177

oh, a que custo! Que sacrifício! O poder salvador da fé e da verdade
têm sido cruelmente sacrificados.

Irmãos na verdade presente deveriam deixar esses empreendi-
mentos incertos [investir em direitos de patente] de lado. Buscai
empregos firmes, mesmo que o salário seja pequeno, e não varieis
muito. Muitos de nossos irmãos se envolvem em direitos de patente
que lhes parecem promissores; mas após terem sido apanhados na
armadilha acham-se desapontados e seus recursos perdidos — meios
que poderiam ter sido usados para sustentar suas famílias e promover
a causa da verdade presente. Vêm então o remorso, a auto-censura
e arrependimento, e alguns conscienciosos perdem a confiança e
sua experiência espiritual, e em conseqüência sua saúde. — Carta 9,
1864.
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Religião no lar, 21 de Março

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda
quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6.

As influências educacionais da vida doméstica são uma força
decisiva para o bem ou para o mal. Tais influências são, em muitos
aspectos silenciosas e graduais, mas, se exercidas do lado certo,
são repletas de preciosidade. Cristo veio a este mundo para ser
nosso exemplo, para revelar por preceito o exemplo e caráter que
todos quantos compõem a família de Deus devem ter. Ele veio para
abençoar e salvar a raça humana e para erguer homens e mulheres.
...

Nos concílios do Céu foi decidido que a mãe do Redentor deveria
ser uma virgem pura e piedosa, embora pobre no que concerne às
riquezas terrenas. A desprezada aldeia de Nazaré foi escolhida como
Seu lar. José, Seu pai terreno, era um carpinteiro, e Aquele que
havia dado instruções de que todo jovem em Israel aprendesse um
ofício, aprendeu Ele próprio o ofício de carpinteiro. Ninguém deveria
envergonhar-se de pobreza honesta. Por trinta anos, Cristo esteve
sujeito a Seus pais, e pelos labores de Suas mãos ajudou a sustentar
a família. Assim Ele ensinaria que o trabalho não é uma degradação,
mas uma honra, e que é dever de todo homem empenhar-se em
trabalho honesto e útil.

É uma obra solene, séria, a de cuidar daqueles por quem Cristo[94]
morreu, ensinar as crianças a não desperdiçarem suas afeições com
as coisas deste mundo, não perderem tempo e trabalho com aquilo
que nenhum valor tem. A fim de educar seus filhos corretamente,
as mães devem aprender na escola de Cristo. A mãe cristã passará
muito tempo em oração, pois no lar os filhos devem ser ensinados
a ser leais ao governo de Deus. Com paciência e compreensão
devem eles ser instruídos. Xingamentos e apaixonada reprovação
nunca operarão reformas. Os pais e mães cometem um grave pecado
quando ensinam os filhos a ser temperamentais, sendo eles próprios
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temperamentais e instruindo-os segundo o método errado. Os filhos
devem ser disciplinados numa forma que os capacite a tomar seu
lugar na família do Céu. ...

As mães que sabiamente criaram seus filhos sentem a carga da
responsabilidade, não somente por seus próprios filhos, mas pelos
de seus semelhantes. O verdadeiro coração de uma mãe amorável
alcança todos aqueles com quem ela entra em contato. Com um
esforço determinado ela busca atrair pessoas desviadas para Cristo.
Em Sua força ela é habilitada a fazer muito. E aqueles que não têm
filhos têm responsabilidades a suportar. Em muitos casos podem
receber em seus lares crianças que se tornaram órfãs e destituídas
de um lar. Estas podem ser instruídas por amor a Cristo, a praticar
aquelas virtudes tão em falta em nosso mundo. — Manuscrito 34,
1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.34%2C.1899
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Vendo com visão celestial, 22 de Março

Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor
pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e

andes humildemente com o teu Deus. Miquéias 6:8.

Uma constante batalha está em desenvolvimento entre instru-
mentos satânicos e seres celestiais. Satanás está disputando o jogo
da vida pelas almas dos homens. Se todos pudessem ver a corrente
subterrânea das capciosas tentações, se reconhecessem a aparência
celestial dos enganos satânicos, cautela muito maior seria demons-
trada. Haveria bem menos confiança na sabedoria humana e muito
maior dependência de Deus. Mas quando nossa visão espiritual está
cegada, não descobrimos os prováveis incidentes que aconteceram
para desviar os passos do povo de Deus de caminhos seguros. ...

O Senhor deseja moldar e dirigir a vida de modo correto, e esta-[95]
belecer os pés sobre a Rocha dos Séculos. Mas quando os homens
são egoístas e presunçosos, os anjos sofrem, pois sabem que semen-
tes de joio serão lançadas na mente de outros a fim de... produzirem
sua colheita.

A única segurança para qualquer pessoa é caminhar humilde-
mente com Deus. Então os homens vigiarão em oração. Oram [me-
ramente] com os lábios, quando o coração não se une em oração.
...

Alguns anuviaram tanto a mente com presunção, que têm sido
muito confiantes onde bem fariam em ser desconfiados e cautelosos.
Se os homens pudessem ver quão facilmente o eu e o orgulho es-
piritual se tornam entrelaçados com suposta devoção pelo trabalho
de Deus, e como, quando isso tem lugar, são deixados a prejudicar
a obra, deixando o padrão do tecelão todo confuso, orariam então:
“Unge meus olhos com o colírio celestial para que eu possa ver todas
as coisas corretamente.”

A menos que haja crescente humildade de coração e pureza de
ação, serão feitas coisas que conduzirão a toda uma seqüência de
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erros. Um passo em falso, devido à falta de fé, tem levado a muitas
circunstâncias desastrosas. Não parece um mal tão grande permitir
que Satanás governe e obtenha a vitória em pequenas coisas, mesmo
quando interesses eternos estão envolvidos. Mas um tropeço leva a
uma sucessão de outros tropeços, e depois ao ciúme e más suspeitas
das próprias pessoas e coisas que o Senhor teria feito prosperar.

Quando o povo de Deus aprenderá a sabedoria? A verdadeira
religião de Jesus Cristo tem que ver primeiro com a misericórdia
e graça de Deus em nossa experiência diária. Deus em Cristo está
sempre perto de nós; sim, perto de todos aqueles que a Ele apelam
em singeleza e sinceridade, reconhecendo sua grande necessidade
daquela sabedoria que vem do alto. — Manuscrito 43, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.43%2C.1898


Deus, o revelador de segredos, 23 de Março

As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém
as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para
sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.

Deuteronômio 29:29.

Em eras passadas o Senhor Deus do Céu revelava Seus segredos[96]
a Seus profetas, e isto Ele ainda faz. O presente e o futuro são-Lhe
igualmente claros, e Ele revela a Seus servos a história futura do
que há de ser. O Onisciente contemplou através das eras e predisse
mediante Seus profetas o reerguimento e queda de reinos, centenas
de anos antes que os acontecimentos preditos tivessem lugar. A voz
de Deus ecoa através dos séculos dizendo ao homem o que há de
acontecer. Reis e príncipes tomam seu lugar no tempo que lhes é
designado. Julgam que estão levando a efeito seus próprios planos,
mas em realidade estão cumprindo a palavra que Deus deu através de
Seus profetas. Desempenham sua parte em levar a efeito os grandes
propósitos de Deus. Os acontecimentos entram em linha, cumprindo
a palavra que Deus tem falado.

O descrente e ateu não discerne os sinais dos tempos. Em igno-
rância eles podem recusar aceitar o Registro Inspirado. Mas, quando
professos cristãos falam zombeteiramente dos meios e formas em-
pregados pelo grande EU SOU para tornar Seus meios e propósitos
conhecidos, revelam-se tão ignorantes das Escrituras quanto do po-
der de Deus.

O Criador sabe exatamente com que elementos tem de tratar
na natureza humana. Ele sabe que meios empregar para obter um
fim designado. O cristão que aceita a verdade, a completa verdade,
e nada mais que a verdade, considerará a história bíblica em seu
verdadeiro peso. O passado — a história da organização judaica
desde o princípio ao fim — em lugar de ser referida com desdém e
desprezo como sendo “eras escuras”, revelara luz, e ainda mais luz,
ao ser estudada.
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A palavra do homem falha, e aquele que depende das declarações
dos homens pode muito bem tremer, pois um dia ele será como um
navio naufragado. Mas a palavra de Deus é infalível e dura para
sempre. Cristo declara: “Em verdade vos digo: até que o Céu e a
Terra passem, nem um i ou um til jamais passará da Lei, até que
tudo se cumpra.” Mateus 5:18. A Palavra de Deus perdurará através
das eras intermináveis da eternidade.

Deus vive e reina. Sua glória não está confinada a templos feitos
por mãos. Ele não fechou o Céu para Seu povo. Como na época
judaica, também nesta era, Deus revela Seus segredos a Seus servos,
os profetas. — Manuscrito 39, 1899.
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Dotado com uma natureza mais elevada, 24 de
Março

Pois a nossa pátria está nos Céus, de onde também
aguardamos

[97]
o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, O qual transformará o

nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da Sua
glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até

subordinar a Si todas as coisas. Filipenses 3:20, 21.

Em breve haverá um novo Céu e uma nova Terra nos quais habita
a justiça. O Senhor me instruiu de que nossas faculdades físicas e
mentais irão, sob a guia do Espírito Santo, ser preparadas para levar
avante a obra em toda pureza, toda bondade, sem um traço da ciência
de Satanás introduzida para danificar o padrão que Cristo nos deu.
Os poderes e faculdades que têm sido santificados em justiça serão
empregados, fortalecidos, e preparados para realizar as obras de
designação celeste.

Aqueles que utilizaram os dois talentos confiados a sua vida,
irão, na vida futura, demonstrar que seus talentos não foram corrom-
pidos. Serão usados num plano mais amplo e nobre na vida futura.
Está designada a cada homem sua obra certa. Aqueles que são parti-
cipantes da natureza divina, tendo escapado às corrupções que há
no mundo mediante a sensualidade, revelarão uma vida purificada
neste tempo de preparação para a vida superior. Começam a viver
a vida da ordem celestial aqui e levam consigo a natureza divina a
toda linha da obra. Nenhum trapaceiro tem lugar nas cortes celestes.
Nenhum falsificador, mentiroso, adúltero, pessoas de mentes cruéis
ali estarão. Estes nunca verão Sua face [de Deus].

Quando Cristo vier Ele tomará aqueles que têm sua alma puri-
ficada pela obediência à verdade. Alguns que agora estão na vida
ativa, irão para a tumba, e alguns estarão vivos e serão mudados
quando Cristo vier. Isto que é mortal será revestido de imortalidade,
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e estes corpos corruptíveis, sujeitos à enfermidade, serão mudados
do mortal ao imortal. Seremos então dotados de uma natureza supe-
rior. Os corpos de todos os que purificam a alma pela obediência à
verdade serão glorificados. ...

O Céu está cheio da glória de Deus. Que posso dizer que desperte
as sensibilidades quase paralisadas de muitos jovens, e daqueles de
idade madura, que despedace o encantamento do astuto enganador
que está sobre eles — para que possam ver que perdas estão tendo
em não empregarem todas as faculdades de sua mente, alma e força
para a prática dos mandamentos de Deus em sinceridade, utilizando
todos os dons que podem ter alcançado na ação espiritual santificada
— a fim de que possam estar preparados para se tornarem membros
da família real, aperfeiçoando o caráter cristão para o nobre emprego
na vida por vir? — Manuscrito 36, 1906.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.36%2C.1906


Cristo ensinou pela natureza, 25 de Março[98]

Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e
amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós!

Lucas 12:28.

Deus nos anima a contemplarmos Suas obras no mundo natural.
Ele deseja que volvamos nossa mente do estudo do artificial para o
natural. Compreenderemos melhor isto ao erguermos nossos olhos
para as colinas de Deus e contemplarmos as obras que Suas próprias
mãos criaram. São a obra de Deus. Sua mão moldou as montanhas e
equilibrou-as em sua posição para que não se mudem, exceto sob
Seu comando. O vento, o Sol, a chuva, a neve, e o gelo são todos
ministros Seus para executarem Sua vontade.

Podemos, pois, surpreender-nos de que Cristo, que fez todas as
coisas, escolhesse o ar livre como santuário; que Ele desejasse estar
rodeado pelas obras de Sua criação? ...

Jesus extraía Suas lições de instrução espiritual das coisas na-
turais com que Seus ouvintes estavam familiarizados. Ele as em-
pregava para representar a verdade. Apanhava os lírios, as flores do
vale e colocava-as nas mãos das criancinhas, e por estes simples
instrutores proclamava a verdade de Sua Palavra. A Palavra de Deus
e as coisas da natureza ao nosso redor são nosso livro de texto. Deus
espalhou perante nossos sentidos as belezas da natureza e contempla
com prazer e alegria de um Pai o deleite de Seus filhos nas belas
coisas ao redor deles.

A raiz da árvore tem um duplo ofício a cumprir. Mantém-na
firmemente, mediante suas subdivisões, ligada ao solo enquanto ob-
tém para si o sustento desejado. Assim é com o cristão. Quando sua
união com Cristo, o tronco-mestre, é completa, quando se alimenta
dEle, correntes de força espiritual são transmitidas aos ramos. Po-
derão as folhas de tal ramo se secarem? Nunca. Enquanto a alma
alcança a Cristo, há pouco perigo de que as folhas se encolham e se
curvem e decaiam. E as tentações que possam vir como um dilúvio
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não a derribarão. O verdadeiro cristão retira seus motivos de ação
do seu profundo amor pelo Redentor. Sua afeição por seu Mestre
é verdadeira e santa. E é do alegre e amorável cristão que Cristo
declara: “Vós sois as Minhas testemunhas.” Isaías 43:10. Tal homem
é representante de Cristo, pois reflete a Cristo em sua vida diária. É
quando recua da luz que ele não pode difundir seus brilhantes raios
a outros. ...

Aqueles que têm se refugiado em Deus como um abrigo; os que
têm crido na mensagem enviada pelo Céu, que crêem na certeza de
que, se confessarem seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-
lhes os pecados, Deus purificará de toda injustiça. Nosso Deus tem [99]
empenhado Sua palavra por Sua própria grandeza e infinitude de
que concederá perdão e paz sobre todos que forem a Ele em nome
de Jesus. — Manuscrito 16, 1897.
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Reativemos nossa experiência cristã, 26 de Março

Aconselho-te que de Mim compres ouro refinado pelo fogo
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim
de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio

para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e
disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.

Apocalipse 3:18, 19.

Como um povo estamos sob o perigo de sermos separados do
Sol da Justiça. Devemos santificar-nos a Deus mediante a obediência
à verdade. Nossa consciência deve ser purificada de obras mortas
para servirmos ao Deus vivente. Santificação significa perfeito amor,
perfeita obediência, inteira conformidade com a vontade de Deus.
Se nossa vida estiver ajustada à vida de Cristo mediante a santifi-
cação da mente, alma e corpo, nosso exemplo será uma poderosa
influência no mundo. Não somos perfeitos, mas é nosso privilégio
desvencilharmo-nos dos laços do egoísmo e do pecado e seguir em
frente rumo à perfeição. ...

Grandes possibilidades, elevadas e santas realizações, estão si-
tuadas ao alcance daqueles que têm verdadeira fé. Não ungiremos
nossos olhos com colírio para podermos discernir as coisas maravi-
lhosas aqui trazidas diante de nós? Por que, com perseverante zelo,
não... avançamos para a frente e para cima, alcançando o padrão
da santidade? Somos coobreiros de Deus e devemos trabalhar em
harmonia uns com os outros e com Deus, “porque Deus é quem
efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a Sua boa
vontade”. Filipenses 2:13. ...

O Senhor não tem prazer em ver-nos espiritualmente fracos.
“Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo
resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento
da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em
vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não
de nós.” 2 Coríntios 4:6, 7. Temos conflitos e provas, ... mas não[100]
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precisamos falhar ou desanimar. ...
Deus somente pode ser honrado quando nós que professamos

crer nEle estamos ajustados à Sua imagem. Devemos representar
ao mundo a beleza da santidade; nunca entraremos pelos portões da
cidade de Deus enquanto não aperfeiçoarmos um caráter semelhante
ao de Cristo. Se nós, confiando em Deus, lutarmos por santificação,
a receberemos. Então como testemunhas de Cristo temos que tornar
conhecido o que a graça de Deus operou em nós.

A maior inquietude que podemos ter é a incerteza. A aceitação
das bênçãos de Deus traz justiça e paz. O fruto da justiça é quietude
e segurança para sempre. Devemos ter a simplicidade e sinceridade
santificada. Precisamos ter aquela sabedoria que vem de cima. Nossa
experiência cristã deve ser animada pela piedade, e impregnada com
a vida divina. — Manuscrito 38, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.38%2C.1899


A comissão é nossa, 27 de Março

Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda

a Judéia e Samaria e até aos confins da Terra. Atos dos
Apóstolos 1:8.

Em Seus momentos finais sobre a cruz, quando Cristo exclamou:
“Está consumado” (João 19:30), o véu do Templo rasgou-se de alto
a baixo. Findou a necessidade de sacrifícios e ofertas do sistema
judaico. O tipo havia encontrado o antítipo na morte dAquele a
quem os sacrifícios apontavam. Um novo e vivo caminho foi aberto
— um caminho pelo qual judeu e gentio, livre e escravo, poderiam
vir a Deus e encontrar perdão e paz.

Cristo deve ser exaltado como o Redentor do mundo. Ele deve ser
proclamado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
“Recebereis poder”, declarou o Salvador, “ao descer sobre vós o
Espírito Santo, e sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da Terra.” Atos
dos Apóstolos 1:8.

O último ato de Cristo antes de deixar a Terra foi comissionar
Seus embaixadores a irem ao mundo com Sua verdade. Suas úl-
timas palavras foram ditas para impressionar os discípulos com o
pensamento de que tinham em custódia a mensagem do Céu para o
mundo. Em obediência à ordem do Salvador, os discípulos retorna-[101]
ram a Jerusalém e lá aguardaram pelo prometido derramamento do
Espírito Santo. Seres celestiais cooperavam com eles e concediam
poder à mensagem que levavam. O Espírito Santo tornava efica-
zes seus esforços missionários, e numa ocasião três milhares foram
convertidos num dia. Paulo, milagrosamente transformado de um
rude perseguidor em zeloso crente, foi acrescentado ao número dos
discípulos. A ele foi confiado de modo especial a obra de transmitir
a mensagem aos gentios.
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A João, banido para a Ilha de Patmos por sua fidelidade em
dar testemunho de Cristo, foi concedida luz especial para a igreja.
Em seu exílio ele contemplou seu glorificado Redentor, e viu mais
distintamente do que nunca antes o que se passaria ao encerramento
da história da Terra. Ele viu a misericórdia, ternura, e amor de Deus
fundindo-se com Sua santidade, justiça, e poder. Ele viu pecadores
encontrando um Pai nAquele a quem seus pecados os haviam feito
temer. A misericórdia e a verdade se encontraram; a justiça e a paz
se beijaram. Em lugar de fugir de Deus por causa de nossos pecados,
fujamos para Seus braços em busca de proteção e perdão. O trono,
terrível a nós em nossa descrença, torna-se em nosso arrependimento
um lugar de refúgio. — Manuscrito 38, 1905.
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Deus está com o seu povo, 28 de Março

Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, ... por aliança
perpétua nas suas gerações. Entre Mim e os filhos de Israel é

sinal para sempre. Êxodo 31:16, 17.

Não estudamos as Escrituras como deveríamos. Em vez de gas-
tarmos o tempo estudando os vários temas do dia, precisamos dedicar
esse tempo ao estudo das Escrituras. Precisamos cair sobre nossos
joelhos diante de Deus com nossas Bíblias e pedir por sabedoria do
Alto para compreender os tesouros da verdade. Não podemos ter
raízes a menos que façamos isto, pois tudo quanto deve ser sacudido
o será. ...

Satanás está vigiando para encontrar a mente num momento de
descuido e então se apossar dela. Não devemos ser ignorantes quanto
aos seus ardis, nem ser apanhados neles. Ele se deleita com as figuras
em que é retratado como tendo chifres e patas, pois é inteligente;[102]
ele outrora foi um anjo de luz. Àqueles que confiam em sua inte-
ligência ele fará crerem que são capazes de corrigir as Escrituras.
Encontrareis essa infidelidade em lugares elevados. Necessitais do
Espírito Santo de Deus, o poder divino para cooperar convosco em
discernirdes a armadilha que o diabo está preparando e dela escapar.
Ele está levando cativo o mundo religioso. 2 Tessalonicenses 2:11.
Como ousam estes lançar suas irreverentes mãos sobre as Escrituras!
Devemos trazer o sábado do Senhor para a linha de frente. É tão
claro e tão decidido. Trata-se de um sinal entre os filhos de Deus e
os filhos do mundo. ...

Não sabemos quando seremos assinalados como cidadãos desres-
peitadores da lei, porque o príncipe da potestade do ar está obtendo
posse da mente do homem. Podemos escolher entre obedecer aos
poderes constituídos e desonrar a Deus, ou desobedecer a esses po-
deres e honrar ao Senhor. Se obedecemos a Deus, Seu Espírito Santo
repousa sobre nós, e não estamos combatendo com nossas próprias
declarações, mas com o “Está escrito”. Tudo quanto temos a fazer é
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retornar ao quarto mandamento. Lede o testemunho de Jesus Cristo,
de que nem um jota será alterado, mas permanece tal como escrito
pelo próprio dedo de Deus sobre tábuas de pedra. Deveríamos amar
a verdade porque é a verdade. Ela estabelece toda a diferença sobre
se estamos ou não no lado divino da questão. Podeis ser convocados
aos tribunais e nessas emergências pensai na promessa do Salvador:
“Ali estou.” Mateus 18:20. Não podemos permanecer sobre areia
movediça, mas sim sobre Jesus Cristo. E ali podemos ficar de pé
embora o mundo todo esteja reunido contra nós. ...

Deus prometeu, e Ele estará com o Seu povo. — Manuscrito 11,
1893.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.18.20
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Avanço contínuo, 29 de Março

Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e

avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o
alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo

Jesus. Filipenses 3:13, 14.

É dever de todos quantos professam ser cristãos manter seus[103]
pensamentos sob o controle da razão e se empenhar em ser alegres
e felizes. Por mais amarga que seja a causa de seu sofrimento, o
cristão deveria cultivar um espírito de descanso e quietude em Deus.
O repouso que há em Cristo Jesus, a paz de Cristo, quão preciosa,
quão saudável sua influência, quão aliviadora à alma oprimida! Em-
bora as perspectivas sejam negras, deixemo-la nutrir um espírito de
esperança para o bem. Ao mesmo tempo que nada se ganha com o
desânimo, muito é perdido. Enquanto a alegria e uma calma resigna-
ção e paz tornarão outros felizes e saudáveis, o maior benefício será
do próprio indivíduo. A tristeza e o falar sobre coisas desagradáveis
são o encorajamento de cenas desagradáveis, trazendo de volta sobre
a personalidade do indivíduo efeitos desagradáveis. Deus deseja que
nos esqueçamos de tudo isso — não devemos olhar para baixo, mas
para cima, para o alto!

A tristeza paralisa a circulação nos vasos sangüíneos e nervos, e
também retarda a ação do fígado. Prejudica o processo de digestão e
nutrição, e tem uma tendência de debilitar o organismo inteiro.

Os propósitos de Deus são muitas vezes velados em mistério;
são incompreensíveis às mentes finitas; mas Aquele que vê o fim
desde o princípio sabe melhor do que nós. O que necessitamos é
purificar-nos de todo mundanismo, aperfeiçoar nosso caráter cristão,
e que a veste da justiça de Cristo seja posta sobre nós. ...

Fé, paciência, longanimidade, confiança no Pai celestial são os
perfeitos botões de flores que se desenvolvem em meio às dificulda-
des, desapontamentos e aflições. ...
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A ordem da providência com relação ao Seu povo é o avanço,
progresso. Avanço contínuo é o caminho da santidade, elevando-
se mais e mais no conhecimento e amor de Deus. Segundo a fé e
obediência do povo de Deus será o cumprimento de Sua promessa.
Deus é imutável — o mesmo ontem, hoje, e para sempre. A fé
deve ser exercida em todas as nossas orações, pois não perdeu seu
poder, nem a humilde obediência a sua recompensa. Se nossos
irmãos, que professam crer na verdade, demonstrassem sua fé pelas
obras, honrariam a Deus e seriam capazes de convencer muitas
pessoas de que possuem a verdade, pois segundo sua fé e obediência
reconhecem o cumprimento das promessas de Deus e são revestidos
de poder do alto. — Carta 1, 1883.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.1%2C.1883


Nosso estudo agora e no porvir, 30 de Março
[104]

Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da
Sua graça. Efésios 2:7.

A desobediência tem fechado a porta a uma vasta quantidade
de conhecimento que poderia ser obtido da Palavra de Deus. Na
eternidade aprenderemos aquilo que, se houvéssemos recebido a
iluminação que nos era possível obter aqui, teria aberto nosso enten-
dimento. E entendimento significa obediência a todos os mandamen-
tos de Deus. O plano de governo de Deus teria sido compreendido.
O mundo celestial teria aberto suas câmaras de glória e graça para
exploração. Os seres humanos teriam sido totalmente diferentes do
que são agora em forma, em palavra, em cântico, pois, pela explo-
ração das minas da verdade teriam sido enobrecidos. O mistério da
redenção, o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo em Seu caráter
mediatório, e encarnação de Cristo nosso Redentor, Seu sacrifício
expiatório, não seriam, como são agora, vagos em nossa mente. Te-
riam não somente sido melhor compreendidos, mas total e mais
altamente apreciados.

Estes temas ocuparão o coração, mente e língua dos redimidos
ao longo das eras eternas, ao ser-nos reveladas novas explanações,
as quais Cristo ansiou abrir a Seus discípulos, mas eles não tiveram
fé para esquadrinhar e compreender. Para sempre e sempre surgirão
novas visões da perfeição e glória de Cristo.

Homens de decidida piedade e talento apreendem visões de eter-
nas realidades, mas não são compreendidas, porque as coisas visíveis
eclipsam a glória do invisível. Para muitos, a sabedoria do homem é
tida como mais elevada do que a sabedoria do Mestre divino. Assim
o livro de texto divino, contendo o tesouro, é considerado como
fora de moda a ponto de ser tido por insípido e rançoso. Mas não é
considerado assim por aqueles que foram despertados e vivificados
pelo Santo Espírito. Eles vêem os tesouros valiosos e venderiam
tudo para adquirir o campo que os contém. ...
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Muitos bebem das águas baixas e turvas do vale, tendo-se esque-
cido da fonte de água viva, a pura água das neves do Líbano. Mas
aqueles que fazem da Palavra de Deus o seu estudo, aqueles que
cavam em busca dos tesouros da verdade, apreciarão os importantes
princípios ensinados e os digerirão. Como resultado, tornar-se-ão
imbuídos pelo Espírito de Cristo e pela contemplação, serão transfor-
mados à Sua semelhança. Aqueles que apreciam a Palavra ensinarão
como discípulos que estiveram assentados aos pés de Jesus e se acos-
tumaram a aprender dEle para conhecerem Aquele a quem conhecer
corretamente é vida eterna. — Manuscrito 45, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.45%2C.1898


Amor semelhante ao de Cristo, 31 de Março[105]

Com toda humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2.

Deus é amor. O amor do Pai e do Filho é uma atribuição a todo
crente. A Palavra de Deus é o canal mediante o qual o amor divino
é comunicado ao homem. A verdade de Deus é o meio pelo qual
o intelecto é alcançado. O Espírito Santo é concedido ao agente
humano que trabalha em cooperação com os instrumentos divinos.
Transforma a mente e o caráter, capacitando o homem a resistir como
vendo Aquele que é invisível. O perfeito amor pode ser desfrutado
somente mediante a crença na verdade e o recebimento do Espírito
Santo. ...

Cristo orou para que Seus discípulos pudessem reconhecer a
importância do amor que Ele expressou por conceder Sua vida pelo
mundo. Ele desejava que compreendessem algo concernente a Seu
sacrifício infinito. Se houvessem compreendido mais completamente
Seu amor altruísta, nunca se teriam empenhado em alienação e luta.

Insisto com todos quantos alegam crer na verdade presente que
pratiquem o que é verdade. Se fizerem isto, terão uma influência mais
forte e poderosa para o bem. O mundo verá que o amor expresso
pelos crentes é o princípio central e controlador dos seguidores de
Cristo. O amor semelhante ao de Cristo une coração a coração. A
verdade atrai os homens e os une. Traz à harmonia e unidade todos
que têm uma ardente e viva fé no Salvador. Cristo deseja que aqueles
que nEle crêem se desenvolvam e se tornem fortes por associarem-se
uns com os outros. Todos quantos trabalham desinteressadamente
no serviço do Mestre portam credenciais de que Deus enviou Seu
Filho a este mundo.

Conquanto numa companhia de cristãos unidos em atividades
na igreja, nem todos tenham os mesmos talentos, é, porém, dever de
todos trabalhar. Os talentos diferem, mas a todo homem é designada
sua obra. Todos dependem de Cristo em Deus. Ele é a Cabeça glori-
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osa de todos os níveis e classes de pessoas associadas mediante a fé
na Palavra de Deus. Unidos por uma crença comum nos princípios
celestiais são todos dependentes dAquele que é o Autor e Consuma-
dor da fé. Ele criou os princípios que produzem unidade universal,
amor universal. Seus seguidores deveriam meditar sobre Seu amor.
Não deveriam ficar aquém de alcançar o padrão que lhes é estabe-
lecido. Se os princípios do cristianismo forem vividos, produzirão
harmonia universal e paz perfeita. Quando o coração é imbuído com
o Espírito de Cristo não há disputa nem busca por supremacia, nem
luta por ser senhores dirigentes. — Manuscrito 46, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.46%2C.1902


200 Olhando Para O Alto



Abril [106]



Caráter para o céu, 1 de Abril

Mas quem poderá suportar o dia da Sua vinda? E quem
poderá subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como o
fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Malaquias

3:2.

Aqueles que professam ser filhos e filhas de Deus deveriam
representá-Lo no caráter. ... É-nos concedida agora a oportunidade
para formar caráter que nos capacite para entrada no reino do Céu.
Aqueles que guardam os mandamentos de Deus terão direito à
árvore da vida e atravessarão os portões da cidade. Com amor Deus
nos deu uma lei para que possamos conhecer e eliminar aqueles
traços de caráter que não podem ser tolerados no Céu. Ninguém
pode entrar ali sob acusação de roubo, adultério, maledicência ou
negócios duvidosos, pois isso conduziria a outra guerra no Céu. A
lei de Deus foi dada para afastar os homens dessas práticas, a fim de
que seu caráter pudesse ser moldado segundo o caráter de Deus.

Seguir as modas deste mundo, sempre em mudança, é o principal
estudo de muitos hoje. Não deveríamos ser tão diligentes para mol-
dar nosso caráter segundo o modelo que nos é dado na Palavra de
Deus? Não penseis que podeis vos conformar com o mundo agora,
depositando vossos tesouros na Terra, e então, meramente porque fi-
zestes uma profissão de fé, estar entre aqueles que entram na Cidade
de Deus. Não podemos estar em harmonia com as leis que governam
o reino do Céu a menos que primeiro nos conformemos com essas
leis na Terra. É alto tempo para todos entregarmos sem reserva o
coração a Deus e servi-Lo inteligentemente como filhos obedien-
tes. Seu Espírito Santo pode modelar-nos e formar-nos segundo a
semelhança divina.

Os membros da família celestial são herdeiros de Deus e co-
herdeiros com Jesus Cristo — herdeiros dos tesouros celestes. Não
seguirão a ambição e loucura deste mundo para acumular tesouros[107]
na Terra, com perda de um caráter cristão que lhes assegure uma
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Caráter para o céu, 1 de Abril 203

vida que se mede pela vida de Deus — uma vida livre de pecado,
doença, sofrimento, e morte.

Muitos hoje são desviados da simplicidade da verdadeira religião
pelo estudo da chamada ciência. Há uma verdadeira ciência, a ciên-
cia da vida eterna. Quando Jesus veio ao nosso mundo, Ele poderia
ter aberto à mente dos homens um vasto depósito de conhecimento
científico. Mas Ele não o fez. Dedicou Sua vida ao ensino daquelas
verdades que dizem respeito à salvação da alma. ...

Deus tem reivindicações sobre toda faculdade de nosso ser. Seu
serviço requer a ação do homem completo — todo o coração, toda
a alma, toda a força, e toda a mente. Como prestar esse completo
serviço a Deus é o único assunto de qualquer valor nesta vida. —
Manuscrito 38, 1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.38%2C.1905


União com Cristo, 2 de Abril

Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo,

vos perdoou. Efésios 4:32.

“Se teu irmão pecar contra ti, vai argüi-lo entre ti e ele só. Se
ele te ouvir, ganhaste a teu irmão.” Mateus 18:15. Este é o meio
pelo qual os desentendimentos devem ser resolvidos. Falar a sós, e
no espírito de Cristo, com o que está em falta muitas vezes remo-
verá a dificuldade. Revelai amor semelhante ao de Cristo por vosso
irmão, buscando acertar as dificuldades “entre ti e ele só”. Falai
serenamente juntos. Que nenhuma palavra irada escape de vossos
lábios. Apresentai o assunto de um modo que apele a seu melhor
discernimento. E se ele vos ouvir, conquistareis um amigo.

Seja qual for o caráter da ofensa, isso não altera o plano que Deus
fez para o acerto de desentendimentos e ofensas pessoais. Ponde em
ação o espírito de Cristo. Tomai a receita que Deus proveu e levai-a
ao espiritualmente enfermo. Dai-lhe o remédio que curará a doença
da desafeição. Fazei vossa parte para ajudá-lo. Senti ser um dever
e privilégio fazer isto pela causa da unidade e paz da igreja, que é
muito cara ao coração de Cristo. Ele não deseja que nenhuma ferida
fique sem cura sobre qualquer membro de Sua igreja. Todo o Céu[108]
está interessado na entrevista entre o membro magoado e aquele que
foi culpado de erro. Após acertardes a dificuldade, orai juntos, e os
anjos de Deus virão para vos abençoar. Há música no Céu com esta
união.

Quando aceitar o errante o testemunho oferecido e mostrar evi-
dência de verdadeiro arrependimento, a luz celestial encherá seu
coração. Corações são aproximados. O óleo sanador do amor re-
move a enfermidade e a dor do erro. O Espírito Santo une coração a
coração.

Aqueles que estiveram unidos em comunhão cristã oferecem
orações a Deus, e propõem-se a tratar justamente, com amor e mi-
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sericórdia, e a andar humildemente com Deus. Se prejudicaram a
outrem continuam a obra de arrependimento, confissão, e restituição;
e a enfermidade é curada. Estão plenamente determinados a fazer o
bem um ao outro. Este é o cumprimento da lei de Cristo.

Arrependimento, confissão, e restituição são todos requeridos.
Mas tais coisas não podem fazer expiação pelo pecado, pois Deus
tem sido prejudicado na pessoa de Seus santos. Somente o Senhor
Jesus é capaz de expiar o pecado pela aplicação de Seu sangue der-
ramado pela culpa do pecador. Seu sangue purifica de todo pecado.
— Manuscrito 47, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.47%2C.1902


Buscar conselho divino, não o humano, 3 de Abril

Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus,
que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera; e ser-lhe-á

concedida. Tiago 1:5.

Existem muitas pessoas que, quando em aflição, ... se esquecem
dos convites que Deus tem feito abundantemente e começam a
buscar e planejar ajuda humana. Vão a seres humanos em busca
de auxílio e esta é a forma pela qual a experiência deles se torna
fraca e confusa. Em todas as nossas provações é-nos recomendado
buscar o Senhor mais zelosamente, lembrando-nos de que somos
propriedade dEle, Seus filhos por adoção. Nenhum ser humano pode
compreender nossas necessidades como Cristo o pode. Receberemos
auxílio se o pedirmos a Ele com fé. Somos Seus por criação; somos
Seus por redenção. Pelas cordas do divino amor estamos ligados à
Fonte de todo poder e força.

Deus tem sido grandemente desonrado por Seu povo que se[109]
apóia em seres humanos. Ele não nos disse para fazer isto. Disse-nos
que nos ensinará e nos guiará. Podemos ir a Ele e receber ajuda.
... O que Cristo prometeu a Seus discípulos se eles cressem nEle
como Seu Salvador pessoal? “Eis que estou convosco todos os dias”,
declarou, “até à consumação do século.” Mateus 28:20. Novamente
Ele diz, “estando Ele à minha direita, não serei abalado”. Salmos
16:8. Pensai em quantas promessas Ele nos deu, às quais podemos
nos apegar pela mão da fé. Quando vamos à Fonte de poder sabemos
que receberemos aquela inteligência e sabedoria que derivam de
uma fonte pura, em nada misturada com qualquer coisa humana.
Ao orarmos, é nosso privilégio saber que Deus deseja que oremos
para pedir-Lhe ajuda. “Pedi e recebereis.” João 16:24. Deveis crer
que recebereis, Ele deseja que nos familiarizemos com Ele, falemos
com ele, falemos-Lhe de nossas dificuldades, e obtenhamos uma
experiência ao necessitar de Alguém que nunca julga erradamente e
nunca comete um erro. ...
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Desonramos a Deus esforçando-nos por conseguir alguém que
julgamos entender nosso caso para nos ajudar. Não tem ele nos dado
Seu Filho unigênito? Não está Cristo perto de nós e não irá Ele nos
ajudar quando necessário? ...

Não somos corteses com Cristo. Não reconhecemos Sua pre-
sença. Não reconhecemos que Ele deve ser nosso convidado de
honra, que estamos rodeados por Seu longo braço humano, enquanto
com Seu braço divino segura firmemente o trono do Infinito. Es-
quecemo-nos de que o limiar do Céu está inundado da glória que
procede do trono de Deus, que a luz pode cair diretamente sobre
aqueles que estão buscando o auxílio que somente Cristo pode con-
ceder. — Manuscrito 14, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.14%2C.1901


Como Deus dirige seus filhos, 4 de Abril

Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob
as Minhas vistas, te darei conselho. Salmos 32:8.

Meu caro irmão, me alegrarei em escrever-te do modo mais
definido que puder. Julguei ter feito isto em minha carta anterior.
Apresentei então a situação tão clara e francamente quanto poderia
fazer, e sou incapaz de escrever-te algo mais definido do que foi dito
em minha carta, a qual te explicava os pormenores.

O Senhor não concede luz de modo tal a deixar aquele a quem é[110]
dirigida, sem chance de andar pela fé. “Ora, a fé é a certeza de coisas
que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem.” Hebreus
11:1. Não há uma linha reta assinalada para qualquer um de nós.
Precisamos orar, crer e vigiar em oração, sempre orando e confiando.
Meu irmão, precisas buscar o Senhor a fim de conheceres o teu
dever.

Nunca estive mais certa de uma coisa, em qualquer decisão que
temos tomado do que de saber que a mão do Senhor esteve na esco-
lha deste terreno, [para o Colégio Avondale, Austrália]. Precisamos
agora avançar com a providência oferecida por Deus e construir
nosso hospital. ... Precisamos ter um sanatório edificado próximo
a Sydney, mas não na cidade. Hawkesbury é o local que estamos
considerando para sua localização. Não propomos ter uma imensa
instituição, mas um edifício simples e adequado em algum lugar
como Hawkesbury. Então poderemos ter filiais estabelecidas em
Sydney, Newcastle, e outros lugares. Esta é a maneira pela qual o
Senhor deseja que façamos. Ele não designou que edifiquemos um
conjunto de edifícios num único centro, como foi feito em Battle
Creek. Nossa obra deve estender-se sobre um vasto território. De-
vemos marchar adiante, vagarosa, segura, e solidamente. Estamos
fazendo o máximo de economia, pois é esta nossa única saída. O
Sanatório de Sydney tem aguardado notícias tuas, mas devido ao
modo como tens exposto o assunto, não podemos dizer, “vem”, até
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que sintas ser teu dever vir. Quando sentires ser teu dever desligar-te
da África, estaremos preparados para receber-te. O Senhor está dis-
posto a ouvir nossas petições e permitiremos que Ele atue em Sua
própria maneira. Não tencionamos esperar por ti ou por quem quer
que seja se a Providência abrir-nos o caminho e assegurar um local
para nosso sanatório, embora ainda não tenhamos os meios.

Dizes que o Dr. Kellogg escreve que se eu o autorizasse a levantar
cinco mil dólares ele o faria. Ele escreveu-me que poderia levantar
cinco mil dólares além dos primeiros cinco mil, e por que eu não
disse “faça isto”? Não estou autorizada a dizer a qualquer homem o
que deve ou não fazer. Apresento nossa situação como o Senhor me
instruiu a fazer, mas não tenho liberdade de ir além disso. — Carta
63, 1899.
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Coisas grandes e ocultas, 5 de Abril

Invoca-Me, e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e
[111]

ocultas, que não sabes. Jeremias 33:3.

Não consideramos sempre que a santificação que desejamos
tão ardorosamente e pela qual oramos tão intensamente é operada
mediante a verdade e, pela providência de Deus, num modo que me-
nos esperamos. Quando procuramos alegria, eis que há sofrimento.
Quando esperamos paz, freqüentemente temos desconfiança e dú-
vida porque nos achamos mergulhados em provas que não podemos
evitar. Nessas provas estamos recebendo as respostas a nossas ora-
ções. Para sermos purificados, o fogo da aflição deve brilhar sobre
nós e nossa vontade deve ser levada à conformidade com a vontade
de Deus. Para sermos moldados à imagem de nosso Salvador, pas-
samos pelo mais penoso processo de refinamento. Mesmo aqueles
que consideramos os mais queridos na Terra podem causar-nos o
maior sofrimento e prova. Podem ver-nos numa perspectiva errada.
Podem julgar que estejamos em erro e que estamos nos enganando
e degradando por seguirmos os ditames da consciência iluminada
em busca da verdade como de tesouros ocultos. ...

Nossas orações por semelhança com a imagem de Cristo podem
não ser respondidas exatamente como desejamos. Podemos ser tes-
tados e provados, pois Deus percebe ser melhor colocar-nos sob um
curso de disciplina que nos é essencial antes que sejamos súditos
habilitados para as bênçãos que ansiamos. Não deveríamos nos tor-
nar desanimados e dar lugar à duvida, e pensar que nossas orações
não são notadas. Devemos nos firmar seguramente sobre Cristo e
deixar nosso caso com Deus para responder nossas orações a Seu
próprio modo. Deus não prometeu conceder Suas bênçãos através
dos canais que temos assinalado. Deus é sábio demais para errar e
cuidadoso demais com o nosso bem para permitir-nos escolher por
nós mesmos.
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Os planos de Deus são sempre os melhores, embora nem sempre
possamos discerni-los. A perfeição do caráter cristão somente pode
ser obtida mediante trabalho, conflito e abnegação. ...

Quão inestimavelmente preciosos são os dons de Deus — as
graças de Seu Espírito — e não recuaremos do processo de prova
e teste, por mais penoso e humilhante nos seja, Quão fácil seria o
caminho para o Céu se não houvesse abnegação ou cruz! Como
os mundanos iriam apressar-se no caminho, e hipócritas seriam
inumeráveis! Graças a Deus pela cruz e abnegação. A ignomínia e
vergonha que nosso Salvador suportou por nós em nada é humilhante
demais para os salvos pela aquisição de Seu sangue. O Céu na
verdade será muito fácil. — Carta 9, 1873.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.9%2C.1873


A colheita da cruz, 6 de Abril[112]

Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, caindo
na terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, produz muito

fruto. João 12:24.

Nesta época podemos perceber a necessidade de atrair homens a
Cristo. Isto os une naquela confiança, amor a unidade pelos quais
Cristo rogou em Sua última oração em favor dos discípulos. Esta
unidade era essencial para seu crescimento espiritual. Este mundo é
um campo de batalha no qual os poderes do bem e do mal estão em
incessante combate.

Na ocasião em que a obra de Cristo suportava apenas a aparência
de cruel derrota, quando aos discípulos o caso parecia sem esperança,
certos gregos vieram aos discípulos dizendo: “Queremos ver Jesus.”
João 12:21. Este pedido revelou a Cristo, que estava então à sombra
da cruz, que a Sua oferta sacrifical iria trazer todos quantos cressem
à perfeita harmonia com Deus. Ao fazer essa propiciação pelos
pecados do homem, o reino de Cristo seria aperfeiçoado e estendido
por todo o mundo. Ele atuaria como o Restaurador. Seu Espírito
prevaleceria por toda parte.

Ninguém do povo, nem mesmo os discípulos, compreendia a
natureza do reino de Cristo. Pareciam incapazes de crer que Jesus
não Se assentaria no trono de Davi, que não tomaria o cetro e nem
reinaria como um príncipe temporal em Jerusalém, gloriosamente
perante os patriarcas.

Cristo ouviu o ansioso e faminto clamor: “Queremos ver Jesus.”
João 12:21. Esses gregos representavam as nações, tribos e povos
que se despertariam para a sua grande necessidade de um poder
exterior e acima do poder finito. Por um momento, Cristo olhou
ao futuro e ouviu vozes proclamando em todas as partes da Terra:
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” João 1:29.
Esta antecipação, a consumação de Suas esperanças, é expressa nas
palavras: “É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem.”
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João 12:23. Mas Cristo não Se esqueceu da maneira e métodos
pelos quais essa glorificação devia ocorrer. O mundo podia ser salvo
somente por Sua morte. Como o grão de trigo, o Filho do homem
devia ser lançado na terra, morrer e ser sepultado fora da vista de
todos, porém Ele viveria outra vez!

Esta lição do grão de trigo se repete em toda colheita. Aqueles
que aram o solo têm sempre diante de si a ilustração das palavras
de Cristo. A semente sepultada na terra produz muitos frutos, e por
sua vez as sementes desses frutos são plantadas. Assim a colheita é
multiplicada. A colheita da cruz do Calvário produzirá frutos para
a vida eterna. E a contemplação disso será a glória daqueles que [113]
viverão pelos séculos eternos. Cristo liga essa lição ao sacrifício
próprio que devemos praticar. — Manuscrito 33, 1897.
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Olhando o invisível, 7 de Abril

Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado
filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o

povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado.
Hebreus 11:24, 25.

Pensai na vida de Moisés. Que paciência e tolerância caracteri-
zavam sua vida. Em sua epístola aos Hebreus, Paulo declara: “Antes,
permaneceu firme como quem vê Aquele que é invisível.” Hebreus
11:27. Esse caráter de Moisés não significa simplesmente resistência
ao mal, mas uma perseverança firme, coerente. Ele sempre mantinha
o Senhor diante de si, e o Senhor era a sua mão direita.

Moisés tinha um profundo senso da presença de Deus. Ele via
a Deus. Ele não estava apenas olhando através dos séculos para
um Cristo que seria revelado, mas via a Cristo acompanhando de
modo especial os filhos de Israel em sua jornada. Deus era real para
ele e presente em seus pensamentos. Quando chamado a enfrentar
o perigo, suportar insultos, e ser mal compreendido por causa de
Cristo, ele foi perseverante para suportar sem represália.

Moisés cria em Deus como Aquele de quem necessitava e que
o ajudaria porque ele precisava de Sua ajuda. Deus era para ele um
socorro presente em todo tempo de necessidade. Temos demasiada
fé sem vida e nominal, mas a fé real, perseverante, confiante, esta
não temos. Deus era para Moisés um recompensador daqueles que
diligentemente O buscam. Moisés contava com a recompensa. Aqui
está outro ponto de fé que desejamos estudar, e que se posto em
prática na vida e experiência, capacitará todos quantos temem e
amam a Deus a suportar as provas. Deus recompensará o homem de
fé e obediência. Moisés estava cheio de confiança em Deus porque
tinha uma fé operante. Ele precisava do auxílio de Deus e por isso
orava e cria, e o vivenciava em sua experiência. Ele cria que Deus
regia sua vida em particular. Sabia que Deus lhe havia designado
uma obra especial e a realizaria com o máximo de êxito possível.
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Mas ele sabia que não podia fazer isso sem a ajuda de Deus, pois [114]
tinha que lidar com um povo perverso. A presença de Deus, ele
sabia, era suficientemente forte para sustentá-lo em meio às mais
difíceis posições nas quais um homem poderia ser colocado. Podia
ver e reconhecer a Deus em cada detalhe de sua vida, que estava
sob o olhar de um Deus que tudo vê, que pesa os motivos e prova
os corações. Ele olhava a Deus e cria nEle para obter força que o
sustentasse em meio a toda forma de tentação, sem se corromper.

Moisés não somente pensava em Deus, mas O via. Ele via a Jesus
como seu Salvador. Ele cria que os méritos do Salvador lhe seriam
imputados. Essa fé era para Moisés uma realidade, não imaginação.
Este é o tipo de fé que precisamos, fé que suportará a prova. — Carta
42, 1886.
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“Ide trabalhar na minha vinha”, 8 de Abril

Toda a autoridade Me foi dada no Céu e na Terra. Ide,
portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que
estou convosco todos os dias até à consumação do século.

Mateus 28:18-20.

As lições sobre a parábola da vinha e dos dois filhos falam ao
coração daqueles que receberam a luz da verdade. ... A instrução
contida nestas parábolas é de grande valor. Todos quantos têm res-
ponsabilidades, sejam elas grandes ou pequenas, deveriam estudar
cuidadosamente esta instrução. Deus procura frutos de Sua vinha.
Este fruto é o resultado do trabalho de Seus obreiros. Toda pessoa
que crê em Cristo tem uma obra a fazer para Ele. Nenhum verda-
deiro cristão pode ser ocioso neste tempo de tão solene importância.
...

Tornaste-vos um companheiro omisso? ... Há em nosso mundo
muitas grandes cidades em que a verdade ainda não foi proclamada.
Por que as pessoas dessas cidades não deveriam ouvir a mensagem
do evangelho para este tempo? Cristo não os adquiriu com Seu
próprio sangue? Não são de tanto valor a Sua vista como aqueles
que já receberam a verdade? Devem estas porções de Sua vinha
ser deixadas sem trabalhar, enquanto bênçãos são derramadas tão[115]
abundantemente sobre outras partes ao ponto de nem ser aprecia-
das? A verdade não é apreciada, se não for misturada com fé por
aqueles que ouvem, porque não despertam nem dão a outros a luz
que receberam. ...

As últimas palavras de Cristo a Seus discípulos mostram a im-
portância a ser colocada sobre a obra de espalhar a verdade. Pouco
antes de Sua ascensão Ele lhes deu a missão: “Ide, portanto, fazei
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas
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que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até
à consumação do século.” Mateus 28:19, 20.

Cristo não restringiu Sua obra a apenas um lugar. Sobre Sua
obra, lemos: “Ele, porém, lhes disse: É necessário que Eu anuncie
o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para
isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia.” Lucas
4:43, 44.

Gostaria que todos quantos têm a luz da verdade seguissem
o exemplo estabelecido por Cristo, e não gastassem seu tempo,
habilidades e meios concedidos por Deus, num ou dois lugares,
quando a luz da verdade deve ir a todo o mundo. A maravilhosa
exibição de graça revelada na mensagem do evangelho deve ser
levada a todos os lugares. — Carta 92, 1902.
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Sacrifício como o de Cristo, 9 de Abril

E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também
ceifará; e o que semeia com fartura com abundância também

ceifará. 2 Coríntios 9:6.

A posse de riquezas abre caminho a grande tentação de tornar-
se cobiçoso e egoísta, a acrescentar riqueza a riqueza, e sepultar
em casas e terras os meios que deveriam ser devolvidos a Deus.
Muitos empregam seus meios para satisfazerem as exigências do
apetite, seguir as modas e edificar para si mesmos grandes casas.
Não seguem o exemplo de Cristo que deu a Si mesmo com tudo
quanto tinha para benefício do mundo, a fim de livrar homens do
poder de Satanás.

Mas se aqueles que possuem meios seguirem o exemplo de
Cristo, seu coração será cheio de benevolência, e poderão ajudar na[116]
proclamação da verdade nas cidades, nos caminhos e valados, e em
levar o evangelho a todas as nações. ...

A obra de Deus deve ser mantida pelos dízimos, ofertas e dádivas.
O Senhor agora apela pelos meios que confiou a Seus mordomos.
Deveria haver uma corrente constante fluindo para o tesouro, de
modo que a obra não fosse obstruída. Para alguns, Deus confiou
riquezas terrenas para serem mantidas em confiança e devolvidas
a Ele quando requeridas para levar avante Sua obra na Terra. Ele
requer de Seus mordomos um dízimo fiel de todo o seu capital, e em
adição ao dízimo, apela por donativos e ofertas.

O Senhor Jesus não requer de Seus seguidores mais do que Ele
próprio realizou. Aqueles que praticam a abnegação e o sacrifício
próprio pela causa de Deus estão apenas seguindo Seu exemplo. Ele
depôs Sua veste real e Sua real coroa e renunciou a Seu elevado
posto de comando. Tornou-Se pobre para que mediante Sua pobreza
pudéssemos tomar posse de tesouros eternos. Ele deu não só Suas
riquezas, mas Sua própria vida em abnegação e sacrifício próprio,
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para que pudesse remover todo obstáculo daqueles que buscam
entrada no reino de Deus.

Aqueles que não estão expostos às tentações dos que são ricos
nos bens deste mundo, não têm razão para queixar-se, pois o Príncipe
da Vida compartilhou com eles uma vida de pobreza. Ele foi tentado
em todos os pontos como nós o somos. Em nosso benefício, Ele
situou-Se como um de nós em pobreza, para mostrar-nos como
podemos resistir às tentações dos instrumentos satânicos. ...

O Senhor Jesus nos convida a tornar-nos coobreiros com Ele. É
o possuidor de tudo quanto temos e a tudo tem direito. Por nossa
disposição em ajudar em Sua obra podemos revelar agora nosso
amor por Ele. — Manuscrito 40, 1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.40%2C.1905


Evitando os ardis de Satanás, 10 de Abril

Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em
derredor, como leão que ruge procurando alguém para

devorar. 1 Pedro 5:8.

Satanás está reunindo suas forças para combater o progresso da
obra. Ele deseja trazer opróbrio sobre a obra de Deus, fazendo com
que irmão se indisponha contra irmão, e introduzindo os elementos[117]
de suspeita e maledicência. Sou instada a declarar a nosso povo:
“Não planejeis o mal uns contra os outros. Não acaricieis descrença
em vosso coração. Não acolhais suspeita contra vossos irmãos e
irmãs.” Este é um dos meios de maior êxito pelos quais Satanás atua
para separar os corações daqueles que deveriam estar realizando o
serviço de Deus. Gastai muito tempo em oração fervorosa por vós
mesmos. ...

A intriga começou no Céu porque Satanás não pôde ter o lugar
cobiçado. Intriga e desconfiança nunca antes se haviam introduzido
em qualquer coração. Quando Satanás começou sua obra maligna,
não percebeu a que ela o conduziria. Mas os pensamentos que ali-
mentou, após algum tempo, foram expressos em sugestões malignas
e se espalharam entre os anjos, levando à grande rebelião que foi o
início de todo o sofrimento e miséria que tem sobrevindo à humani-
dade.

Àqueles que estão inclinados a suspeitar de outros quanto ao
mau procedimento e a acusar seus irmãos de maldade, eu diria:
“Por favor, lede no livro O Grande Conflito o capítulo intitulado
‘A Origem do Mal’. Trazei individualmente a vosso coração suas
verdades. Lembrai-vos de que foi o espírito de inveja e má suspeita,
... que iniciou a obra maléfica que abriu as comportas da dor sobre
nosso mundo.”

Satanás está operando em cada igreja para prejudicar o rebanho
de Deus. Ele busca levar irmão a pensar mal de irmão, e dessa forma
causa uma grande dose de dor e sofrimento. Sou instruída a dizer a
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cada pessoa que professa seguir a Cristo: “Guardai a vossa língua e
os lábios de proferirem engano.”

Mediante exaltação própria Satanás opera a ruína da pessoa, e
sua atuação pode ser vista em cada igreja. Meus irmãos e irmãs, man-
tende estrita guarda sobre vosso espírito. Guardai vossas palavras,
para que Satanás não vos leve a repetir sua própria história.

Guardai vossos pensamentos. Nestes dias finais da história ter-
rena Satanás está atuando com desesperado esforço para seduzir
pessoas e levá-las ao pecado. Guardai vossa língua como com um
freio. Mantende vossos pensamentos na Palavra do Deus vivo. O
mesmo espírito que promoveu rebelião no Céu está em operação em
nossas igrejas. ... Estamos vivendo nos últimos dias da história da
Terra, e Satanás está realizando esforços decisivos para subverter a
mente. — Carta 66, 1909.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.66%2C.1909


A influência de uma mente sobre outra, 11 de Abril
[118]

O reino dos Céus é semelhante a um homem que semeou boa
semente no seu campo; mas, enquanto os homens dormiam,

veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
Mateus 13:24, 25.

Quão inútil é a ajuda do homem quando o poder de Satanás é
exercido sobre um ser humano que se tornou exaltado e não sabe que
está participando da arte do inimigo. Em sua autoconfiança ele se
dirige diretamente à armadilha do inimigo e é apanhado. Ele não deu
atenção às advertências feitas e foi apanhado como presa de Satanás.
Se houvesse andado humildemente com Deus teria corrido ao lugar
seguro que o Senhor lhe proveu. Assim, em tempo de perigo estaria
a salvo, pois Deus lhe teria erguido uma defesa contra o inimigo. ...

O perigo de adiar a dedicação a Cristo não é discernido por
aqueles que estão sob o poder do inimigo. Mas quando advém o
senso de reconhecimento de culpa, como a pessoa afetada se abriga
em Deus! Possam os pecadores culpados se aproximar dAquele
que é seu sacrifício expiatório. Que se apeguem a Ele com todas as
suas forças. Nenhum ser humano pode curar a alma que despreza o
Espírito de Cristo. A cura só pode ser obtida através do Salvador. ...

Esta é uma época de descrença e ceticismo, uma época de ódio
à repreensão. Que os homens se cuidem de como acolhem senti-
mentos de instrumentos satânicos. Que se lembrem que a zombaria
às advertências do Senhor pode significar seguir seus próprios ca-
minhos. A única esperança que resta é volverem-se para Deus com
inteiro propósito de coração. Deus perdoará o transgressor se ele se
arrepender. ...

Os homens se desviaram das advertências dadas e estão sendo
enganados mediante a influência de uma mente sobre outra, e os
resultados são por demais deploráveis. Um pecador, sob a influên-
cia dos enganos do inimigo, pode causar prejuízo indescritível. Oh,
quantas pessoas tiveram a fé arruinada e a confiança prejudicada
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pelas afirmações de crença nos Testemunhos, proferidas por aqueles
que por anos têm revelado clara descrença neles! Senti-me aliviada
quando alguns que haviam feito tais alegações decidiram ter che-
gado o tempo de tomar uma posição franca [contra eles]. Senti-me
aliviada, porque as mentes não serão agora fascinadas por garantia
após garantia de que crêem nos Testemunhos.

Oh, se aqueles que tiveram fé nesses homens pudessem tão-
somente saber como o Senhor considera a confiança neles como
naqueles que, enquanto os homens dormiam, lançaram joio em meio
ao trigo! — Carta 126, 1906.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.126%2C.1906


Enfrentando e superando dificuldades, 12 de Abril[119]

Tu és o Meu servo, Eu te escolhi e não te rejeitei, não temas,
porque Eu sou contigo; não te assombres, porque Eu sou o teu

Deus; Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a Minha
destra fiel. Isaías 41:9, 10.

Todos quantos estão ligados com a obra de Deus terão muitas
lições importantes a aprender. Alguns que se julgavam suficientes
para tudo serão declarados como um modelo muito limitado em
alguns pontos. Alguns obreiros que são depreciados pela sabedoria
humana são altamente considerados por Deus. Deus suscitará ho-
mens para realizar determinada obra e ao avançarem, passo a passo,
aprenderão do grande EU SOU. Ao desdobrar-se Sua obra, eles
continuam avançando, sob Sua liderança, executando aquilo que foi
confiado fazer.

Outro homem, com habilidades supostamente superiores, pode
entrar e olhando a obra desses homens, pode julgar que eles deve-
riam ser substituídos por outros mais sábios. Para sua imaginação
a obra deles pode parecer toda confusa e inútil, quando o Senhor
está dirigindo passo a passo. Ele defenderia que uma mudança fosse
efetuada. Tentaria fazer os obreiros verem que estão cometendo um
grande erro em tentar levar avante seu trabalho. Mas Deus não vê
como o homem.

Os obreiros que Ele está dirigindo podem às vezes estar em
grande perplexidade. É Seu plano que muitas dificuldades sejam
enfrentadas e superadas. Ele inspira os obreiros com a determinação
de transformar em êxito toda aparente falha. Estão determinados
a andar na luz que está brilhando sobre seu caminho, e embora
encontrem muitos obstáculos, declaram ainda: “Não fracassarei nem
desanimarei.”

Freqüentemente os homens oram e lamentam por causa das per-
plexidades e obstáculos que os confrontam. Mas é propósito de
Deus que eles enfrentem perplexidades e obstáculos, e se manti-
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verem firme até o fim o princípio de sua confiança, determinados
a levar avante a obra do Senhor, Ele lhes tornará o caminho claro.
Terão êxito ao lutarem com perseverança contra dificuldades apa-
rentemente insuperáveis e com o êxito virá a maior alegria.

Deus está preparando homens humildes e contritos para serem
obreiros valorosos. Está-lhes proporcionando uma experiência que a [120]
sabedoria humana não pode explicar. Ele atua sobre a mente por Sua
própria sabedoria. Permite-se que apareçam supostos erros para que
de maneiras inesperadas (que a sabedoria humana não pode com-
preender) Deus seja glorificado. Ele está executando Sua obra a Sua
própria maneira. Consulta Seus próprios propósitos, não as teorias
de homens. O poder com que opera mediante qualquer homem é
proporcional ao zelo e sinceridade do homem. Em tudo quanto faz,
Ele busca o mais elevado bem daqueles que são coobreiros Seus.
— Carta 162, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.162%2C.1903


Um modelo perfeito, 13 de Abril

Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei
aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais. Eis o

vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus; Ele vem e
vos salvará. Isaías 35:3, 4.

Quem irá agora vestir o manto branco da justiça de Cristo, que
não tem mácula ou ruga, para que Satanás não possa apontar com
zombaria suas vestes imundas? Mantende a alma limpa e pura. Não
tendes tempo para enumerar os erros de outros. Preocupai-vos com
vossos próprios erros, e fazei o errante se envergonhar por vosso
interesse bondoso e genuíno por ele. Um cristão é profundamente
sensível às necessidades dos outros, porque reconhece serem a pro-
priedade de Cristo. ...

Inveja, má suspeita, maledicência e atribuição de defeitos — que
tais coisas não sejam enumeradas entre os discípulos de Cristo. Tais
coisas são a causa da presente fraqueza da igreja. Temos um modelo
perfeito, a própria vida de Cristo. Deve ser nosso intenso desejo
fazer como Ele fez, viver como Ele viveu, para que os outros, vendo
nossas boas obras, sejam levados a glorificar a Deus. A bênção do
Senhor estará sobre nós ao procurarmos abençoar outros. ...

Deus deu Seu unigênito Filho para morrer por uma raça de rebel-
des, para que todo aquele que nEle crê, não perecesse, mas tivesse
vida eterna. Por que não caminharíamos e agiríamos da maneira
como Deus assinalou? Por que deveria alguém agradar o inimigo
por rebaixar a obra de outrem, utilizando as faculdades que Deus
lhe deu para anular a esperança e levar pessoas ao desânimo? Em
toda igreja há moços e moças que necessitam da ajuda de um forte e[121]
compassivo aperto de mão e de um amorável interesse cristão que
não os desampare. Que haja um fim na discussão sobre pequenas
coisas. Que a linguagem áspera se apresente como algo odioso e
sem proveito. Cessai de proferir palavras que não fazem bem e apro-
ximai-vos daqueles que erraram. Conquistai-os e levai-os a Cristo.
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Dizei a Satanás que ele não poderá retê-los, pois são propriedade do
Salvador. ...

“Não vim para condenar, mas para salvar”, Cristo declarou. An-
jos são enviados das cortes celestiais, não para destruir, mas para
vigiar e guardar pessoas em perigo, para salvar o perdido, trazer
de volta ao aprisco o errante. Não tendes, pois, palavras piedosas
para falar ao errante e perdido? Permitireis que pereçam, ou lhes
estendereis a mão auxiliadora? Bem ao vosso redor existem pessoas
que estão em perigo de perecer. Não trabalhareis por elas e não
orareis com elas? Não as atraireis ao Salvador com sentimentos de
amor? Cessai vossas repreensões e falai palavras que lhes inspirem
com fé e coragem. Que vejam em vós uma vida cristã coerente.
— Manuscrito 36, 1904.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.36%2C.1904


A natureza é nosso livro de texto, 14 de Abril

A vida estava nEle, e a vida era a luz dos homens. João 1:4.

Alguns anos atrás, enquanto remando no Lago Goguac [Michi-
gan] com meu esposo, vimos um belo lírio. Pedi a meu esposo que o
apanhasse para mim, arrancando-o com o caule mais longo possível.
Ele o fez e eu o examinei. No caule havia um canal pelo qual fluía
o nutrimento necessário ao desenvolvimento do lírio. Ele apanhava
esse nutrimento rejeitando a sujeira com que estava rodeado. Ti-
nha ligação com a areia bem abaixo da superfície, e de lá extraía o
sustento que originava seu desenvolvimento... seu encanto.

Cristo declara: “Considerai como crescem os lírios do campo:
eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem
Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.”
Mateus 6:28, 29. Nenhum artista pode produzir as belas colorações
que Deus aplica às flores. “Ora, se Deus veste assim a erva do
campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a
vós outros, homens de pequena fé?” Mateus 6:30.

A natureza é nosso livro de texto. Cristo empregou os objetos
da natureza para incutir a verdade na mente de Seus ouvintes. ...
“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que bebe-
remos? Ou: Com que nos vestiremos? ... Pois vosso Pai celeste sabe[122]
que necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o Seu
reino e a Sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.” Mateus
6:31-34.

Façamos tudo quanto pudermos para mostrar a nossos filhos
que há um Céu a conquistar e um inferno a evitar. Ensinemo-los
a lutar pela vida eterna. ... Criai vossos filhos na admoestação do
Senhor, e os tereis preparado para a obra na igreja, para os campos
missionários e para resplandecerem nas cortes celestiais.
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Pais, não tenteis seguir as sempre mutáveis modas desta época
degenerada. Não compensa. No dia final, Deus vos perguntará: “Que
fizeste com o Meu rebanho, Meu lindo rebanho?” Como Lhe res-
pondereis se tendes traído vosso legado? Pelo amor de Cristo eu vos
insto a que guardeis vossos filhos. Não sejais rudes ou precipitados.
Dai-lhes coisas felizes em que pensar. ...

Lutai com todo o poder que Deus vos deu para obterdes a coroa
da vida eterna, para que possais lançá-la aos pés do Redentor, e
tocando a harpa dourada, encher todo o Céu com rica música. —
Manuscrito 31, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.31%2C.1901


Voltar para Deus enquanto há tempo, 15 de Abril

Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração.
Hebreus 3:7, 8.

Um homem por quem o Senhor muito fez deveria honrá-Lo em
cada palavra e ato. Todas as suas transações deveriam ser puras,
consideradas e justas. Não deveria fazer ou dizer nada de que se
envergonhe de encontrar quando comparecer perante o Juiz de toda
a Terra. ...

Através de todo departamento de Sua obra, Deus vindicará Sua
honra, Sua justiça. Não te deterás exatamente onde estás e considera-
rás diligentemente teus caminhos? O Senhor não pode endossar teu
espírito e teu curso de ação. Sua mão está na direção. Teus planos
não são Seus planos. ... Agora é o tempo para te arrependeres. Não
percas a oportunidade. ...

Meu irmão, não penses ser um rebaixamento à tua dignidade
fazer uma decidida mudança. Deves colocar-te aos pés de Cristo
como um aprendiz, senão deixarás de obter a recompensa do vitori-[123]
oso. Depõe tua autoridade dominante, imperial, e torna-te um dos
pequeninos filhos de Deus. Até estares disposto a estudar e obedecer
à vontade de Deus, serás dominado por tentações e levado a realizar
coisas estranhas que te desqualificarão a ocupar uma posição de
influência.

Não te arrependerás e te converterás? Não atuarás a cada mo-
mento, considerando estares sob o divino escrutínio? Não farás de
Deus o teu companheiro em todo o teu trabalho? Sua santidade, Sua
justiça, Sua verdade deveriam purificar tuas palavras e ações.

Precisas deter-te e considerar que há um Deus. Ele tem falado
bem a teu respeito e ficará muito contrariado se tratares injustamente
com Sua herança. Ele apela que te volvas para Ele com inteiro
propósito de coração. Ora, por tua alma, ora; pois tens sido tantas
vezes enganado e levado por influências enganosas que és tentado
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a considerar com favor aqueles que te exaltam e lisonjeiam, e com
desfavor aqueles que apontariam teus erros e perigos.

Muitas vezes tens quase ido para o lado errado, mas diante do
trono tem estado o teu Salvador, com as marcas dos cravos nas
mãos, intercedendo em teu benefício. Ora por ti mesmo, em nome
de Cristo. Ora zelosa, fervorosa, sinceramente. Espero que tua vida
seja poupada e que te dediques integralmente ao arrependimento.
Vem ao Senhor e submete tudo a Ele. Deves fazê-lo, ou serás levado
cativo pelo inimigo.

Posso escrever somente estas palavras, pois Aquele que tem a
mais elevada autoridade tem feito este apelo a ti. — Carta 55, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.55%2C.1903


Caráter semelhante ao de Cristo, 16 de Abril

Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de
ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de
mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros,

perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa
contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim

também perdoai vós. Colossences 3:12, 13.

Durante as horas da noite, enquanto outros estão dormindo, eu[124]
estou orando para que a obra de responsabilidade confiada a mim
seja realizada de modo tão altruístico e fiel que Deus possa aprovar.
Não me preocupo com o que os outros possam pensar ou fazer, mas
sim com o que farei para glorificar a Deus, e irá minha obra suportar
a inspeção de Deus? Está toda aparência de grandeza removida de
mim? Está meu coração em harmonia com Jesus, o humilde Homem
do Calvário? Estou chorando, orando e trabalhando, provando meus
motivos e sentimentos à luz da eternidade, e se for finalmente salva,
será mediante o imaculado amor de meu Redentor.

Oh, quão grande foi esse amor que suportou tal abnegação, tal
sacrifício de Si mesmo por mim! Tudo quanto possamos fazer será
insuficiente, e bem podemos dizer que somos servos indignos. Tão
certamente quanto nos exaltamos a nós mesmos e tomamos a mais
elevada posição, Deus nos humilhará de alguma maneira penosa
para a natureza humana. ...

Meu marido, devemos cultivar o espírito de Cristo. Há muitos
que professam a verdade necessitados de sua santificadora influên-
cia sobre o coração. Retidão de negócios e uma exaltada profissão
podem caracterizar a vida, mas um desejo de verdadeira bondade, no-
breza de alma, atitude conciliatória neutralizará todo o bem que são
capazes de fazer. Uma religião amarga, censuradora, não encontra
exemplo na religião de Cristo. ...

Devemos cultivar palavras bondosas, aparência agradável e cor-
tesia desinteressada, pois revestirão nosso caráter com um encanto
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que nos assegurará respeito e aumentará nossa utilidade dez vezes
mais do que o fariam quaisquer outras palavras ou atitudes. ...

Teremos que prestar contas a Deus no futuro e não queremos
estar envergonhados, então, por trazermos o estigma de impulsos
incoerentes e egoísmo. Devemos ter em vista somente a glória de
Deus, e o templo da alma purificado de egoísmo, ... e tendo assi-
milado Sua divina imagem, cresçamos em graça. Apega-te com fé
a Jesus Cristo e seremos sustentados por Seu poder. — Carta 22,
1880.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.22%2C.1880
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Confiar nos irmãos, 17 de Abril

Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é
vosso Mestre, e vós todos sois irmãos. Mateus 23:8.

Alguns dias atrás, recebi cópias de um número de testemunhos[125]
escritos para o Irmão N_____ por diferentes homens em posição
oficial. Li esses testemunhos. Durante o período da noite, uma ence-
nação passou-se diante de mim. O Irmão e a Irmã N_____ estavam
repassando esses testemunhos. Ao estarem conversando, jazia a seu
lado, em pé, não Aquele que aparecera ao Irmão N_____ numa certa
ocasião — o Mensageiro do Céu — mas um mensageiro maligno,
que insinuou ao Irmão N_____ a crença de que seus irmãos estavam
tentando obter o controle de sua propriedade e colocá-lo fora da obra
junto com a esposa. A Irmã N_____ concordava com a suspeita e
falsas declarações do mensageiro maligno com respeito aos irmãos
com quem haviam recentemente completado uma transação comer-
cial. O mensageiro declarou que eles haviam sido afastados em sua
idade avançada para que esses irmãos pudessem levar avante a obra
que haviam iniciado. A Irmã N_____ aceitou essa asserção. Muitos
relatórios falsos foram recebidos como verdade. ...

A seguir, o Irmão N_____ foi-me representado como escrevendo
cartas contendo esses falsos relatórios. Ele estava afetado com o
espírito do inimigo. Anjos de Deus observavam enquanto ele dirigia
cartas ao Irmão O_____ apelando-lhe por simpatia.

Depois o cenário mudou. Ouvi palavras de conselho dirigidas
ao Irmão N_____ por seus irmãos, mas ele não estava disposto a
receber ajuda daqueles que sempre haviam sido seus amigos sin-
ceros. Foi-me representado que o Irmão e Irmã N_____ estavam
sendo enganados pelo inimigo. Haviam-se tornado sujeitos a suas
tentações e estavam enganando-se a si mesmos para seu próprio
dano. ...

Meu irmão, minha irmã, agora tendes a palavra de conselho do
Mensageiro de Deus. Estais em perigo, por submeter-vos ao ciúme,
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de irdes contra a boa obra que tendes realizado. Parai exatamente
onde estais. O Senhor vos tem ajudado. Ele tem atuado em vosso
benefício. ...

Irmão e Irmã N_____, quando tivestes uma oportunidade de
serdes aliviados de vossas cargas, deveríeis ter-vos considerado
favorecidos antes que prejudicados. Mas um inimigo tem operado
em vossas mentes.

Dirigindo-se a vós, o mensageiro do Senhor disse: “Cessai de
dar ouvidos às sugestões do inimigo. Sede conduzidos pelo Senhor.
Andai no caminho de Sua providência. Não atraiçoeis a obra, dei-
xando-a nas mãos do inimigo, por submeter-vos a suas malignas
sugestões. Olhai para Jesus. Ele vos perdoará e vos guiará. Em
caso nenhum vos desvieis de vossos irmãos que têm sido vossos
verdadeiros amigos.” — Carta 61, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.61%2C.1902


Cristo ama o pecador, 18 de Abril[126]

Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros;
assim como Eu vos amei, que também vos ameis uns aos

outros. João 13:34.

Existem aqueles que acariciam um espírito de inveja e ódio
contra seus irmãos, chamando a isso o espírito de Deus. Há os
que vão para cima e para baixo como mexeriqueiros, acusando
e condenando, denegrindo caracteres, insuflando corações com a
maledicência. Levam falsos relatos às portas de seus vizinhos que,
ao darem ouvidos ao maledicente, perdem o Espírito de Deus. Nem
mesmo a mensageira de Deus, que leva a verdade ao povo, é poupada.
...

Este pecado é pior do que o pecado de Acã. Sua influência não
se restringe àqueles que o acolhem. É uma raiz de amargura pela
qual muitos são contaminados. Deus não pode abençoar a igreja até
ser ela expurgada desse mal que corrompe mentes e espíritos, as
almas daqueles que não se arrependem e mudam seu curso de ação.

Aquele que é renovado segundo o Espírito de Cristo não somente
amará a Deus; amará também os seus irmãos. Aqueles que cometem
erros devem ser tratados segundo as instruções dadas na Palavra de
Deus. “Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que
sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura; e guarda-te para
que não sejas também tentado.” Gálatas 6:1.

Clara e fielmente deve o mal ser reprovado. Mas que aquele que
assume esta tarefa se certifique primeiro de não estar separado de
Cristo pelas más obras. Deve ser capaz de restaurar o errante no
espírito de mansidão. A menos que faça isso, não deveria tentar
corrigir ou reprovar seus irmãos, pois praticará dois males em lugar,
de curar um.

Que sejam os homens cuidadosos quanto ao modo como tratam a
aquisição do sangue de Cristo. Não se esqueçam da oração oferecida
pelo Salvador pouco antes de deixar Seus discípulos para a longa
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luta no jardim do Getsêmani. Não se esqueçam da alta estima que
Ele colocou sobre os seres humanos por adquiri-los ao sacrifício
de Sua vida. Há muitos que parecem dispostos a ferir e magoar o
coração de seus irmãos. Estão seguindo o exemplo que Cristo lhes
deixou? Onde, no registro de Seu trato com os homens, encontram
eles apoio em demonstrar tão pequena paciência e tolerância no trato
com seus irmãos? ...

O que distingue os cristãos dos mundanos é a manifestação
de semelhança com Cristo, o que por sua pura influência limpa o
coração do egoísmo. — Manuscrito 52, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.52%2C.1902


Atraídos para Cristo, 19 de Abril[127]

Santifica-os na verdade; a Tua palavra é a verdade. João 17:17.

A assimilação é uma lei da natureza humana. Satanás opera com
incansável perseverança para empregar esta lei, ordenada por Deus
para ser um poder para o bem, a fim de promover Seus planos. Ele
busca unir princípios justos e injustos a fim de que mediante tal
união o pecado perca sua aparência ofensiva. Ele mistura o joio com
o trigo.

Os justos deveriam associar-se com os ímpios somente para
restaurarem os princípios da verdade que foram quase esquecidos.
Aquele que busca ajudar e abençoar outros deve depender totalmente
do invisível mas essencial suprimento de graça e força. Deve coope-
rar com Deus se desejar ter êxito na salvação de pessoas prestes a
perecer. Deve associar-se intimamente com instrumentos divinos,
obtendo pela fé a graça tão necessária para resistir aos elementos da
injustiça.

Cristo viu a Satanás repetindo entre os homens o que fizera
no Céu, estendendo assim o contágio do mal, e determinou fazer
de Sua igreja o elemento de resistência. Seu povo não deve tomar
emprestado as formas e costumes do mundo, mas deve ser inspirado
por princípios que fazem da igreja na Terra um símbolo da igreja no
Céu, um canal mediante o qual as ricas bênçãos do Céu podem fluir.

Incalculável bem pode ser realizado pela atuação dos justos com
e pelos ímpios; mas freqüentemente aqueles que deveriam conduzir
os pecadores a Deus não avançam com Cristo. ... Os membros da
igreja estão sob um solene juramento de formar caráter diferente dos
mundanos, em todos os aspectos. Se uma mudança não tem lugar
neles antes de se unirem à igreja, há o perigo de que, embora unidos
à igreja, se misturem com os mundanos. Satanás triunfa quando vê
o fermento do mundo atuando na igreja, para a destruição de sua
pureza e santidade.
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É plano de Deus que em Sua igreja influências celestiais sejam
reforçadas e estimuladas pela cooperação dos membros com Ele.
Seu povo deve crescer em força e eficiência, sabendo que a atmosfera
que circunda a alma dos justos crentes é a mesma atmosfera celeste
de pureza, luz e amor. Mediante a comunhão cristã devem formar
caráter, assemelhando-o ao caráter de Cristo. Segundo sua fé será sua
mansidão e humildade cristãs. À medida que o povo de Deus cumprir
este plano, estará respondendo à oração de Cristo: “Santifica-os na
verdade; a Tua palavra é a verdade.” João 17:17. — Manuscrito 27,
1900.
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A verdadeira santificação, 20 de Abril[128]

Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da Sua
graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre

todos os que são santificados. Atos dos Apóstolos 20:32.

O que é genuína santificação? Lede Êxodo 31. Nesse capítulo
entenderemos o termo, pois o próprio Deus o definiu. O Senhor
Jesus ofereceu instruções especiais de como edificar o tabernáculo.
Como os filhos de Israel haviam sido obrigados a trabalhar no sá-
bado, a santidade do dia não fora preservada. Como escravos no
Egito haviam perdido em grande medida o conhecimento do sábado.
Esta é a razão por que os mandamentos de Deus foram dados em
solene grandiosidade sobre o Monte Sinai. O Senhor manteria Seu
sábado de modo especial, e Ele sabia que o povo se esqueceria do
mandamento do sábado e em seu zelo os obreiros iriam alegar: “Esta
obra é do Senhor, e sob Sua supervisão está, e podemos realizar
Sua obra sem observar o sábado.” ... Portanto o dia do sábado foi
distinguido como o memorial de Deus e mantido santo ao Senhor
para que o povo soubesse que “Eu sou o Senhor, que vos santifica.”
Êxodo 31:13. Essa é genuína santificação. ...

Mas a obra deve ir mais profundamente, tomar mais firme con-
trole da vida e caráter. Alguns têm julgado que poderiam facilmente
persuadir um pecador a renunciar a seus ídolos, guardar os manda-
mentos de Deus, crer que Jesus em breve virá nas nuvens do céu.
Quando não podem despertar qualquer interesse, nenhum desejo de
examinar as Escrituras para ver se essas coisas são realmente verda-
deiras; quando não vêem convicção assegurada nas mentes dos que
transgridem a lei de Deus; quando se deparam freqüentemente com
desculpas esfarrapadas, indiferença ou decidida oposição e zomba-
ria; quando seus ouvintes dão de costas para cumular desprezo sobre
a santa lei de Deus, tornam-se desanimados. Onde esperavam êxito,
encontram derrota. ...
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Oh, quantas lições aqueles que são novos na fé terão que apren-
der no exercício de ganhar pessoas para Cristo! Alguns aprenderão
no fracasso e derrota as lições que de outro modo não aprende-
riam, mas umas poucas recusas têm influência tão enregelante que
a chama da graça quase se extingue e julgam que não vale a pena
empreender esforços para salvar pessoas, e não mais brilham como [129]
luzes no mundo. O pensamento de desviar pessoas dos erros de seus
caminhos, o senso de obrigação para comunicar a outros a preciosa
luz da verdade fenece e eles nada realizam. ...

Eles precisam enfrentar novamente essas dificuldades, oposição,
desapontamentos e desânimo, de maneira mais decidida, mais in-
tensa, mas precisam ser firmes como uma rocha ao princípio. Se
somos cristãos devemos ser semelhantes a Cristo e refletir a luz.
— Carta 19c, 1874.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.19c%2C.1874


A palavra de Deus como guia, 21 de Abril

Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e, luz para os meus
caminhos. Salmos 119:105.

Se devemos trabalhar sábia e inteligentemente, nossas paixões
humanas, nossa hereditariedade e tendências cultivadas, devem ser
trazidas sob o controle de um comandante mais elevado e de maior
autoridade do que a habilidade humana. ...

“Deixai o mal; aprendei a fazer o bem.” Esta é a lição que
todos devem aprender dia a dia. A preparação necessária do próprio
indivíduo vem em primeiro lugar. A influência exercida por uma
vida de estrita integridade será uma contínua educação para outros.
Aqueles que são restringidos e guiados pelos princípios morais e
religiosos claramente expostos na Palavra de Deus, andam de acordo
com a mente e vontade de Deus que é sábio demais para errar, e
bom demais para nos causar dano.

Se queres andar sabiamente, anda no caminho dos mandamentos
de Deus. A Palavra de Deus está ao teu alcance, bem à mão. Essa
Palavra é tão clara que ninguém precisa extraviar-se a menos que
permita ser levado ao erro por suas tendências herdadas e cultivadas.
Teu Redentor enfrentou os traiçoeiros ataques de Satanás, com as
palavras: “Está escrito”, e com a imperativa ordem: “Para trás de
mim, Satanás.” Mateus 16:23. Aconselho-te a receberes com mansi-
dão a Palavra, a qual é capaz de salvar tua alma. A Palavra de Deus
é teu refúgio. É uma fortaleza à qual podes correr e estar seguro. ...

O zeloso, sincero pesquisador da verdade não tomará a verdade
pelo erro. A Palavra de Deus é o pão da vida, do qual todos podem
participar e obter vida eterna. Erro é falsidade e engano. Aqueles
que dele partilham devem sofrer em conseqüência, como se deu com
Adão e Eva no Éden. ...

Aqueles que tentam interpretar a Palavra segundo suas próprias[130]
idéias, que a lêem segundo suas próprias opiniões, nunca verão a
verdade e morrerão em seus pecados. Aqueles que comem da árvore
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proibida aceitam as falsidades de Satanás no lugar do “Assim diz o
Senhor”, e a menos que se arrependam, nunca obterão aquela vida
que se compara à vida de Deus. Como fizeram Adão e Eva, eles se
excluem da árvore da vida, cujo fruto perpetua a imortalidade. ...

Estamos vivendo em meio às solenidades do juízo. Nossa alma
deveria encher-se de reverência, pois estamos continuamente na
presença de Deus. Cada um deve decidir por si mesmo se obedecerá
e viverá ou desobedecerá e perecerá.

Para aqueles que obedecem, a Palavra de Deus é a árvore da
vida. É a palavra de salvação, recebida para a vida eterna. — Carta
60, 1900.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.60%2C.1900
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O verdadeiro amor não se oculta, 22 de Abril

Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20.

A lei de Deus é a transcrição de Seu caráter. Aqueles que profes-
sam guardar essa lei, mas falham em demonstrar que amam a Deus
com o coração, mente, e força, que não se dedicam sem reservas
a Seu serviço nem observam os primeiros quatro mandamentos,
que ordenam supremo amor por Deus, nem os últimos seis, que
determinam amor desinteressado pelos semelhantes, não são filhos
obedientes. ...

O verdadeiro amor a Deus sempre se manifestará. Não pode ser
oculto. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus em verdade
revelarão o mesmo amor que Cristo revelou por Seu Pai e por Seus
semelhantes. Aquele em cujo coração Cristo habita revelará a Cristo
no caráter, em sua obra em benefício da família da fé, e em benefício
daqueles que precisam receber o conhecimento da verdade. Ele deve
sempre mostrar pelas boas obras o fruto de sua fé, revelando a Cristo
por palavras amoráveis e atos de misericórdia. Deve mostrar que crê
que a lei de Deus não é apenas para ser crida numa forma teórica,
mas ser praticada na vida como um princípio vivo, essencial. ...

A prática da lei de Deus é o fruto de Sua graça no coração.
Obedecendo a esta lei nos lembramos diariamente de que Deus é o
doador de tudo quanto mantemos em custódia. Ele nos supre com
tudo quanto possuímos. Graças a Sua misericórdia e amor é que
temos força para trabalhar. Ele abre caminhos pelos quais podemos
obter tesouros terrestres, não para que o eu seja exaltado, não para[131]
que o tesouro obtido seja armazenado, mas para que o nome de Deus
seja glorificado, que o necessitado seja ajudado, que o tesouro de
Deus possa ser suprido com aquilo que Ele reivindica em ofertas e
donativos, para que a obra de elevar o padrão da verdade nas regiões
distantes não definhe, mas siga em frente e para o alto.

A responsabilidade de guardar os interesses da causa e da obra
de Deus jaz sobre todos quantos se consagram a Ele como coobrei-
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ros Seus. Devem viver a verdade que alegam crer. Devem manter a
Cristo constantemente diante de si como Modelo, e por suas boas
obras fazer com que o louvor flua de corações famintos e sedentos
pelo Pão da Vida. Não apenas devem atender às necessidades espiri-
tuais daqueles que estão buscando ganhar para Cristo, mas devem
suprir suas necessidades temporais. Essa obra de misericórdia e
amor está sempre presente, e por desempenhá-la fielmente os servos
de Deus devem revelar o que a verdade tem feito por eles. Devem
ser mordomos fiéis, não somente da verdade evangélica, mas de
todas as bênçãos que Deus lhes concedeu. Não somente devem falar
palavras de simpatia, mas demonstrar por seus atos a realidade de
sua simpatia e amor. — Manuscrito 20, 1894.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.20%2C.1894


Aprendendo de Cristo, 23 de Abril

Mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual Se nos tornou, da
parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção,
para que, como está escrito: Aquele que se gloria, glorie-se no

Senhor. 1 Coríntios 1:30, 31.

Tivemos uma reunião de oração muito proveitosa em nossa
pequena tenda [na reunião campal de Fresno, Califórnia] esta manhã.
Senti minha alma enlevada em intensa oração por ti [seu marido,
Tiago White] e por mim mesma. O querido Salvador parecia tão
próximo e muito gracioso, cheio de misericórdia e amor. Tenho o
desejo de servi-Lo com afeição não dividida. ...

O poder divino deve ser combinado com o esforço humano ou
essa terrível paralisia de indiferença, essa indiferença mortal nunca
serão desarraigadas daqueles que estão em trevas e erro. Jesus é
nossa força. Ele é nossa Justiça. Precisamos orar mais e exercitar
continuamente a fé. Sinto a necessidade de achegar-me para mais[132]
perto de Jesus. Vejo que preciso esforçar-me para manter a mente em
contínua ascensão a Deus, se quiser manter vitória sobre as tentações
de Satanás.

Oh, foi-me mostrado como ele exulta quando somos vencidos e o
espírito de impaciência e procura de faltas é acolhido! Ele está numa
exultação de triunfo pois sabe que isto ofende o Espírito de Deus e
nos separa de nossa Força. Nossas palavras devem ser impecáveis,
nosso espírito paciente, bom, tolerante, longânimo, manifestando
por nossas palavras e atos que aprendemos de Jesus e estamos ainda
aprendendo na escola de Cristo. ...

Nós, querido esposo, estamos edificando para a eternidade. Deus
é rico em força e poder, e podemos ter Sua resplendente fisionomia
refletindo sobre nós, e nós refletindo a luz a outros. ... Deus não
desculpará nosso pecado quando temos tão grande luz. Não temos
um átomo de justiça própria com que nos apresentarmos. Tudo
quanto fizemos é porque Jesus nos deu Sua força e Seu poder, não
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porque houvesse qualquer bondade, sabedoria ou justiça inerente
em nós. Somos pecadores, fracos e imperfeitos e devemos sentir
isto o bastante para alcançar um poder mais santo e uma ajuda mais
forte do que possuímos. A vida de Jesus é um modelo perfeito. Não
devemos edificar sobre a areia. Se o fizermos haverá um terrível
desabamento de nossa casa algum dia. Somos o edifício de Deus.
Demonstremos isto num caráter harmonioso. — Carta 25, 1880.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.25%2C.1880


Glorificar a Deus, não ao homem, 24 de Abril

Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes O ouvirão e
se alegrarão. Salmos 34:2.

Eu estava para escrever algumas palavras de encorajamento a
alguém que tinha ajudado na obra... num tempo em que as coisas
foram bem difíceis. Uma das mãos foi colocada sobre o papel,
proibindo-me de escrever, e uma voz disse: “Estas palavras de elogio
farão mal àquele a quem se dirigem. Deus é o Obreiro-Mestre.
Glorificai a Ele, não ao homem.” ...

Sejamos muito cuidadosos para não louvar ou lisonjear qualquer
ser humano. Não ponhamos diante dos servos do Senhor a tentação
do louvor humano. É Deus quem capacita homens e mulheres a
realizarem o bem. Ele está por trás de todo obreiro. Sem Seu poder,[133]
o homem está ao desamparo. ...

Há aqueles que por abnegação e sacrifício próprio prepararam
o caminho para uma boa obra, contudo não têm as aptidões que
os capacitem a levar sua obra avante com êxito quando esta tem
atingido um certo estágio de progresso. ...

O Irmão S_____ tem sido grandemente abençoado por Deus. O
Senhor o usou para iniciar a obra em H_____. Mas ele não deve
julgar, por causa disso, que está apto a dirigir a obra da escola no
nível amplo e elevado em que ela deve ser dirigida. Outros, cuja
educação e preparo os qualificam para tanto, devem assumir a obra
em seus estágios avançados e levá-la em frente e para cima. Mas o
Senhor não diminui aqueles que em abnegação e desprendimento
prepararam o caminho para que a obra avançasse.

Os obreiros do Senhor não devem pensar que podem ser seus
próprios juízes quanto à posição que deveriam ocupar. Que todos se
lembrem de que há muitas diferentes linhas de trabalho, e que todas
essas linhas de trabalho são necessárias. Os serradores de madeiras
e transportadores de água realizam serviço aceitável, e tornam-se
um sucesso onde outros certamente fracassariam. ...

248

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Salmo.34.2


Glorificar a Deus, não ao homem, 24 de Abril 249

Olhe para Jesus. Não prejudique seu registro dando lugar à
suspeita e desconfiança. Faze caminhos retos para os teus pés, não
se dê que o coxo se desvie do caminho. ... O homem que está
mais próximo do Senhor é aquele que aguarda por Ele como quem
espera pela manhã, o que tem a mínima confiança no eu e a máxima
confiança em Deus. ...

O Senhor tem um interesse em toda obra que estamos realizando
para Ele. Não te preocupes. O dia da responsabilidade está em nossas
mãos. O dia do acerto de contas apresentará um testemunho fiel de
como temos executado a nossa obra. Façamos o melhor. Se o Senhor
estiver conosco, prosperaremos. — Carta 64, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.64%2C.1902


Cultivar as virtudes cristãs, 25 de Abril

Visto como, pelo Seu divino poder, nos tem sido doadas todas
as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento
completo dAquele que nos chamou para a Sua própria glória e

virtude. 2 Pedro 1:3.

Os verdadeiros cristãos são fiéis nas pequenas coisas, lembrando-[134]
se de que a Palavra de Deus declara: “Quem é fiel no pouco também
é fiel no muito.” Lucas 16:10. Uma obediência fiel e firme das
palavras de Cristo torna os homens puros de mente, resolutos em
propósito, e fiéis em toda situação da vida.

O verdadeiro serviço é o desvelar de um coração tornado fra-
grante pelo amor de Deus. Tal serviço concede nobreza ao caráter
nesta vida. Sob sua influência, o amor a Deus e ao homem se mani-
festa em palavras e é revelado nas ações. ...

Quando o povo de Deus colocar o dom da fala sob a influência
e controle do Espírito Santo, milhares ouvirão a mensagem de que
Deus é amor; de que Ele “amou ao mundo de tal maneira que deu o
Seu Filho unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas
tenha a vida eterna”. João 3:16. Seu coração de amor infinito abarca
todo ser humano. Seu amor é uma inexaurível fonte de alegria e paz.
É tão duradouro quanto a eternidade. É a fonte aberta para Judá e Je-
rusalém. Toda pessoa pode satisfazer-se de Seu infalível suprimento.
Este amor é a vida de Deus, operando com poder transformador na
alma, aperfeiçoando o caráter cristão, fazendo dos seres humanos
participantes da natureza divina. Mediante Cristo essa viva corrente
de amor e vida flui para o mundo. ...

Vida espiritual, coragem, constância, e decisão são requeridas
na milícia cristã. Sede fortes no Senhor. A coragem humana não é
suficiente. O soldado cristão deve ser forte no Senhor. Deus é todo-
suficiente. Cingi a armadura na onipotência de Seu poder. Fazei
uso de todos os meios apropriados de defesa contra o inimigo das
pessoas. Deveis aperfeiçoar um caráter individual por vós mesmos.
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Resisti à tentação. Cultivai as virtudes cristãs. Sede fortes; sim, sede
fortes!

Aqueles que têm tantas batalhas a travar devem ser fortes para o
serviço. Conquistai força e ajuda da fonte de todo o poder. Se confi-
armos no Senhor, triunfaremos na guerra contra inimigos invisíveis,
mas se confiarmos em nossa própria força, certamente conheceremos
a derrota. A armadura está preparada. Vesti-a e lutai bravamente
pelo Senhor. — Carta 67, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.67%2C.1902


Seguir as instruções do Senhor, 26 de Abril

Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra e alimenta-te
da verdade. Salmos 37:3.

O Senhor está familiarizado com todas as nossas circunstâncias.[135]
Quando aquele viajor etíope estava lendo as Escrituras, ao viajar em
sua carruagem, anjos de Deus estavam observando a cena. Um dos
discípulos foi enviado ao encontro da carruagem, e quando chegou
ao lugar viu o homem estudando as Escrituras. Filipe lhe disse:
“Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei
entender, se alguém não me explicar?” Então Filipe abriu-lhe as
Escrituras. E quando ouviu e creu, o etíope perguntou: “Que impede
que seja eu batizado?” Atos dos Apóstolos 8:30, 31, 36.

Esta experiência revela o cuidado do Senhor por Seu povo. Foi o
Espírito de Deus que conduziu a mente desse homem às Escrituras.
Mas ele não podia interpretar seu significado. Então o Senhor enviou
um de Seus servos para iluminar-lhe a mente, e fazê-lo compreender.

Quando o etíope indagou: “Que impede que seja eu batizado?”,
Filipe não esperou para ver como ele se conduziria na fé. Ele disse:
“É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, am-
bos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco.” Atos dos Apóstolos
8:36-38.

O Senhor deseja que cada um de nós preencha o verdadeiro lugar
que nos tem designado. Se andarmos em simplicidade e santidade,
e confiarmos no Senhor, tal como a criancinha confia em seu pai
terreno, Ele nos capacitará a fazermos a obra que nos tem dado para
fazer. Se buscarmos ao Senhor Ele trabalhará em nosso favor. O
Senhor operará nossa salvação por nós, se confiarmos a guarda de
nossa alma a Ele como a um fiel Criador. ...

Não somos nós que influenciamos a mente e o coração. Anjos
de Deus o fazem. Eles vêem todo esforço que fazemos e enternecem
os corações e iluminam a mente daqueles pelos quais estamos tra-
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balhando, abrindo-os às influências celestiais, para que corações e
mentes sejam levados a ver e compreender. ...

Não estais trabalhando sozinhos. Quando sois tentados a tor-
nar-vos desanimados, lembrai-vos disto: Anjos de Deus estão bem
ao vosso redor. Eles ministrarão até mesmo na terra, levando-a a
produzir seus tesouros. Esta é a instrução que estou tentando dar ao
nosso povo. Quero que compreendam o que poderia ser realizado
se executassem a vontade do Senhor. É o Senhor quem tem dado a
instrução. Sigamos Suas instruções. — Manuscrito 13, 1909.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.13%2C.1909


Deus tem seu povo escolhido, 27 de Abril
[136]

Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as

virtudes dAquele que vos chamou das trevas para a Sua
maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9.

Deus concede luz aos homens, mas muitos estão cheios de pre-
sunção, espírito de domínio; e lutam para expressar suas próprias
idéias para alcançar uma altitude em que serão como Deus. Colocam
sua mente em primeiro lugar como se Deus devesse servi-los. Aqui
jaz o perigo: a menos que Deus, de alguma maneira, faça esses ho-
mens compreenderem que Ele é Deus, e que eles devem servi-Lo, as
invenções humanas serão introduzidas de modo a desviar da verdade
bíblica, não obstante todas as advertências que foram dadas.

O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-Lo.
Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o Príncipe da vida, Ele retirou
deles o reino de Deus e transferiu-o aos gentios. Deus continuará
a trabalhar desse modo com todo ramo de Sua obra. Quando uma
igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição,
embora elevado e sagrado seu chamado, o Senhor não pode mais
agir com ela. Outros então são escolhidos para levar importantes
responsabilidades. Mas, se estes por seu turno não purificarem sua
vida de todo erro, se não estabelecerem princípios puros e santos em
todas as suas fronteiras, então o Senhor os afligirá pesadamente e os
humilhará, e a menos que se arrependam, os removerá de seu lugar
e fará deles um opróbrio. ...

Deus não é “servido por mãos humanas, como se de alguma coisa
precisasse”. Atos dos Apóstolos 17:25. Nenhuma pompa de demons-
tração exterior pode agradar a Deus quando o coração está servindo
a ídolos e as mãos estão poluídas com iniqüidade. O Espírito Santo
Se unirá àqueles na igreja que, com coração contrito, andarem hu-
mildemente perante Deus. A todos quantos O contemplam e andam
nas pegadas de Cristo Ele concede santificação, conforto, e vitó-
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ria sobre o mundo. O povo de Deus, Seu reino escolhido, não é
como uma cisterna parada. É como um rio, constantemente fluindo,
a avançar, tornando-se mais profundo e mais largo, até que suas
águas transmissoras de vida são espalhadas por toda a Terra. Sempre
que o evangelho de Deus é recebido, sua graça cura os danos que
o pecado tem produzido. O Sol da Justiça Se ergue com salvação
em Seus raios. Luz, força e refrigério vêm do Senhor, e o bom fruto
produzido dá testemunho de uma obra de justiça. — Manuscrito 33,
1903.
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Tomar a taça da salvação, 28 de Abril[137]

Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Salmos 116:13.

És tu alguém que comete erros? Vai a Jesus e pede-Lhe que
te perdoe, e então crê que Ele o fará. “Se confessarmos os nossos
pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça.” 1 João 1:9. Pede ao Senhor para perdoar os teus
erros. Depois regozija-te nEle.

Não te ajudará em nada manter-te lamentando sobre teus defei-
tos. Dize: “Senhor, lanço minha alma desamparada sobre Ti e Ti
somente. Não me preocuparei, porque Tu disseste: ‘Pedi e recebe-
reis.’” João 16:24. Crê que receberás. Crê que teu Salvador é rico
em compaixão, cheio de terna piedade e amor. Não permitas que pe-
quenos tropeços te perturbem. Pequenos erros podem ser permitidos
pelo Senhor para livrar-te de cometer erros maiores.

Faze tua parte em ajudar a ti mesma, como todos que querem
ser abençoados devem fazer. Crê que Cristo te ajuda. Recusa falar
uma palavra de dúvida. Quando o inimigo te declara que o Senhor te
esqueceu, dize-lhe que sabes que Ele não o fez, pois declara: “Pois
não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.” Mateus
9:13. ...

Em lugar de lamentar tuas fraquezas e falar sobre descrença,
e sentir que és duramente maltratada, começa a cantar. Fala da
misericórdia e do amor de Deus. A todos que estão cansados e
sobrecarregados Cristo lança o convite: “Vinde a Mim, ... e Eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou
manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma.
Porque o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve.” Mateus 11:28-
30. Esta é a lição que Cristo deseja que aprendas, e ao aprendê-la
encontrarás descanso. ...
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Estuda a vida que Cristo viveu enquanto esteve na Terra. Ele
não negligenciou os mais simples e insignificantes deveres que Lhe
couberam. A perfeição assinalava tudo quanto Ele realizava.

Olha para Jesus em busca de auxílio e isto te capacitará a rea-
lizar teus deveres diários com a graça e dignidade de alguém que
está buscando uma coroa de vida imortal. Demoremo-nos mais na
grandiosidade da vida de Cristo. Falemos das grandes coisas que
Ele realizou, dos milagres que operou, ordenando paz às águas tem-
pestuosas, abrindo os ouvidos aos surdos, ressuscitando os mortos.
Mas Sua atenção às pequenas coisas é ainda maior prova de Sua
grandeza e compaixão. — Carta 72, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.72%2C.1903


Avançar, 29 de Abril[138]

Neste encontro, não tereis de pelejar; tomai posição, ficai
parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e

Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; amanhã, saí-lhes ao
encontro, porque o Senhor é convosco. 2 Crônicas 20:17.

Em nossa vida diária ocorrem problemas inquietantes que não
podemos solucionar. Existem aqueles que desejam ajustar toda di-
ficuldade, resolver toda questão antes que comecem a agir. Estes
certamente fracassarão. No fim, o futuro será tão indistinto, e os
problemas tão inquietantes como quando começaram a refletir. É em
seguir a luz dada que recebemos maior luz. ...

Segui em frente ao chamado de Deus. Quando Ele indica uma
obra a ser feita, em Seu nome e com plena fé assumi essa obra. Não
podeis ver o fim desde o princípio. Perplexidades podem cercar-vos.
Vossos irmãos podem falar dos leões pelo caminho. Não obstante,
ide em frente dizendo: “O Senhor deseja esta obra feita, e eu não
falharei nem serei desencorajado. Realizarei minha parte.” ...

Há críticos que vos roubarão todo o ânimo e a esperança se
ouvirdes as suas palavras. Não permitais que vos desanimem. Dizei:
“Deus permanece fiel. Ele não pode negar-Se a Si mesmo.” Ele
deu a cada homem sua obra e apela a todos para que a iniciem
exatamente onde estão. Ele não pode fazer o que deseja realizar até
que o instrumento humano cumpra a sua parte.

Às vezes o braço da fé parece demasiado curto até mesmo para
tocar as vestes do Salvador, mas a promessa permanece, garantida
por Deus: “Então, clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás por
socorro, e Ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o
dedo que ameaça, o falar injurioso; se abrires a tua alma ao faminto
e fartares a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua
escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente,
fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos;
serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas
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jamais faltam.” Isaías 58:9-11. ... Não são nossos esforços que levam
à vitória. É a visão de Deus por trás da promessa, e a crença e
confiança nEle. Segurai pela fé a mão do poder infinito. O Senhor [139]
que fez a promessa é fiel.

Surgirão perguntas que não podem ser resolvidas por mais que
se tente. Não gasteis tempo tentando resolvê-las Assumi a obra
que espera ser feita, confiando em Deus como vossa sabedoria. Sua
justiça irá adiante de vós, e as perguntas que vos têm perturbado se
responderão a si mesmas. — Manuscrito 54, 1902.
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O grande exemplo, 30 de Abril

Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também
Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para

seguirdes os Seus passos. 1 Pedro 2:21.

Apenas reconhecer a Cristo não é o bastante. Devemos seguir
aonde Ele nos guia. Sua graça é suficiente. Ele sofreu por nós e nos
deixou um exemplo para que sigamos aonde Ele tem conduzido. O
presente é nosso tempo de prova. A experiência necessária a fim de
ganhar a coroa da vida nos trará maior crucifixão do eu do que já
temos imaginado possível. Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo
tem para todos que se chamam pelo nome de Cristo? — “Portanto,
também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de
testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que
tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que
nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador
da fé, Jesus, O qual, em troca da alegria que Lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à
destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, Aquele que
suportou tamanha oposição dos pecadores contra Si mesmo, para
que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.” Hebreus 12:1-3.

Cristo era o Senhor do Céu e da Terra, contudo, por nossa causa,
Se tornou pobre, para que por Sua pobreza pudéssemos ser feitos ri-
cos. Ele era semelhante a Deus, contudo humilhou-Se e tomou sobre
Si a forma de um servo para que pudesse nos salvar. Ele deu Sua vida
por nossa redenção. Aceitaremos o sacrifício? O unigênito Filho de
Deus foi contado com os transgressores para que os seres humanos
não perecessem, mas tivessem vida eterna. A vida eterna será sua
herança, se consentirem em humilhar seu orgulhoso coração e se tor-
nar participantes de Seus sofrimentos. Ele suportou pacientemente[140]
a vergonha, a zombaria e o desprezo, para que pudesse salvar todo
pecador que se apegasse a Ele com viva fé. Enquanto pendia na cruz,
dando Sua vida por nossa redenção, Seus assassinos zombavam
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dEle, dizendo: “Salvou os outros, a Si mesmo não pode salvar-se. É
rei de Israel! Desça da cruz, e creremos nEle.” Mateus 27:42. Ele
poderia ter descido da cruz; poderia ter recusado morrer, mas estava
sofrendo para que o mundo pudesse mediante Ele, ser redimido das
reivindicações e autoridades satânicas. Mediante Sua morte todos
que nEle crêem podem ter vida eterna. ...

A salvação dos seres humanos significa muito mais do que mui-
tos percebem. Significa que devemos preferir os caminhos de Deus
em lugar dos nossos próprios. O Senhor não pode salvar os homens
enquanto recusam humilhar-se sob as reprovações e advertências que
Ele envia, empenhando-se em fazer sua própria vontade, e seguindo
seu próprio curso de ação. — Carta 133, 1905.
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Maio



Sutileza satânica, 1 de Maio

Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a
sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se
aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios

11:3.

Devemos revelar Cristo em todo nosso trato uns com os outros.
Assim revelaremos que temos uma ligação genuína com o Salvador.
Deus deve receber toda honra, toda glória. Quando Cristo aparecer,
aqueles que estão unidos a Ele por ativa fé serão reconhecidos por
Ele. Não Se envergonhará de chamá-los irmãos. ...

O Senhor é Deus, e além dEle não há nenhum outro. Quando
Satanás consegue levar seus ardis a controlarem a mente humana,
influências enganosas são recebidas como se fossem procedentes do[141]
Céu. Se se permitir entrada aos seus enganos, muitas pessoas serão
apanhadas por eles antes que percebam não procederem de Deus,
mas do inimigo de toda justiça. Eu vos asseguro que uma de nossas
dificuldades será distinguir o genuíno do falso. O engano introduz-se
imperceptivelmente, tal como se deu nas cortes celestes.

Satanás buscou solapar a confiança dos anjos no governo de
Deus. Ele desejava o lugar ocupado por Cristo, tendo em mente que
se obtivesse essa posição faria um esforço para tomar o lugar de
Deus. Habilmente apresentou suas sugestões aos anjos, e muitos
deles receberam suas sugestões. Ele deixou que suas insinuações
na mente deles se desenvolvessem. Não tão cautelosos quanto seu
líder, começaram a comunicar suas novas teorias. Satanás foi o
originador das dúvidas que eles expressavam, mas as apresentou
como as opiniões de um grande número de anjos e, como tal, algo
que deveria ser considerado.

Hoje, Satanás atua com enganos sutis para cativar os seres hu-
manos com suas teorias enganosas. A advertência para cuidarmos
de não deixá-lo entrar ecoa através dos tempos até o presente.
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Que ninguém suponha que por terem sido usados como instru-
mentos do Senhor, são todo-suficientes. O Senhor emprega homens
e os honra dando-lhes Sua sabedoria enquanto são fiéis e não acu-
mulam glória para si mesmos. Aqueles que se excluem das mãos
do Senhor e julgam-se capazes de realizar a obra não são guiados
pelo Seu Espírito, mas por “outro espírito”. Satanás se introduz e
eles mudam de líder. Então ocorre a esperteza e sutileza do ardil da
serpente. — Manuscrito 37, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.37%2C.1903


Quem é o maior? 2 de Maio

E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e
não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no

reino dos Céus. Mateus 18:3.

Lede a instrução dada no capítulo décimo oitavo de São Mateus.
Não há nada mais positivo do que isso em todos os oráculos de Deus;
contudo o Senhor é desonrado e Sua causa maculada pela prática dos
erros assinalados nesse capítulo. Essas palavras são para vós e para
mim, e para todos quantos alegam ser discípulos do manso e humilde
Jesus. Ele nos mostra princípios sobre os quais devemos agir em[142]
todos os casos e sob todas as circunstâncias. Não deve haver luta pela
supremacia. Cristo ensina que em Seu reino espiritual não é posição,
não é o esplendor exterior ou autoridade que constituem grandeza,
mas excelência espiritual manifestada em genuína conversão.

Devemos ser sempre aprendizes de Cristo. Ele nos convida:
“Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e
Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim,
porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para
a vossa alma.” Mateus 11:28, 29. O jugo de Cristo é um jugo de
submissão e obediência.

Em nossa vida diária, perante nossos irmãos e perante o mundo,
devemos ser intérpretes vivos das Escrituras, honrando a Cristo por
revelar Sua mansidão e singeleza de coração. Os ensinamentos de
Cristo devem ser para nós como as folhas da árvore da vida. Ao
comermos e digerirmos o pão da vida, revelaremos um caráter simé-
trico. Por nossa unidade, por considerar os outros melhores do que
nós mesmos, devemos dar ao mundo um testemunho vivo do poder
da verdade. Não devemos temer que a menos que nos empenhemos
para ser o primeiro, o eu não será devidamente considerado. Se os
homens tivessem maiores e mais elevadas opiniões de Cristo, se
tivessem maior confiança nEle e menos confiança em si próprios,
seu caráter seria moldado e modelado segundo a semelhança di-
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vina. Quando o eu for oculto em Cristo, o Salvador aparecerá como
Alguém inteiramente amorável e o primeiro entre dez milhares.

Quando os homens se submeterem inteiramente a Deus, co-
mendo o pão da vida e bebendo da água da salvação, crescerão em
Cristo. Seu caráter é composto daquilo que a mente come e bebe.
Mediante a Palavra da vida, que recebem e à qual obedecem, tor-
nam-se participantes da natureza divina. Então todo o seu serviço
está de acordo com a semelhança divina, e Cristo é exaltado, não o
homem. — Carta 63, 1900.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.63%2C.1900


No mundo, mas não do mundo, 3 de Maio

Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; como,
todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi,

por isso, o mundo vos odeia. João 15:19.

Nosso Salvador conhecia cada fase da experiência que Seus
discípulos enfrentariam e todos os conflitos que experimentariam.[143]
O Senhor Jesus Cristo declarou a Seus discípulos: “Se o mundo
vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, Me odiou a
Mim.” João 15:18. Como cristãos não devemos nos tornar irritáveis
e impacientes ao entrar em contato com homens mundanos. Eles não
têm a crença na verdade, e seja o que disserem ou façam, mantende
vosso temperamento.

Toda vez que permitis que vossos sentimentos se tornem ir-
ritados, manifestais em vossas palavras que não tendes aquela fé
que opera por amor e santifica a alma. Tendes orgulho pessoal e
uma grande reserva de auto-suficiência e não estais de modo al-
gum preparados para unir-vos em transações de negócios ou mesmo
como cristãos, porque vossos próprios atributos de caráter não são
da ordem bíblica para reterdes vossa posição como sócios.

Os cristãos podem manter uma reputação imaculada se são cris-
tãos, ou seja, semelhantes a Cristo. Deus fez toda provisão para que
mediante fé no Senhor Jesus Cristo eles não falhassem ou fossem
desencorajados num futuro tenebroso e atribulado que Ele sabe que
ocorrerá. O Senhor Jesus Cristo angustia-Se porque Seus discípulos
devam passar por várias aflições no mundo. Ele os prepara para esse
tempo de prova, de grande tentação para abandonar a fé, apresen-
tando-lhes a parte esperançosa do futuro. Ele deve mesclar as linhas
brilhantes, esperançosas, com as sombrias. “Quando, porém, vier
o Consolador, que Eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da
verdade, que dEle procede, Esse dará testemunho de Mim.” João
15:26.
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Então Ele lhes diz que cooperarão também com o Espírito Santo.
A grande Fonte de sua força — que é nossa imutável consolação e
esperança e coragem — estaria sempre ao seu alcance. Deveriam eles
ser testemunhas de Cristo. “E vós também testemunhareis, porque
estais comigo desde o princípio.” João 15:27. Eles poderiam ser Seus
fiéis representantes para um mundo apóstata. Embora estejam no
mundo eles não devem ser do mundo, mas oferecer um testemunho
frutífero contra a maldade que está labutando em planos mundanos
de atuação contrários à verdade e à justiça. — Manuscrito 8, 1893.
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Mantidos no amor da verdade, 4 de Maio

Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé,
o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor.

2 Timóteo 2:22.

Nossos jovens precisam estar rodeados por influências salutares,[144]
elevadoras. Devem ser mantidos no amor da verdade. O padrão apre-
sentado diante deles deveria ser elevado. Alguns sentem um desejo
de ser deixados sem restrição, para fazerem o que desejam. ... Os
pais e mães... na igreja estão sob sagrada obrigação de vigiar pelas
almas de seus filhos como aqueles que devem prestar contas. Que
ninguém, nem os pais nem os jovens, comecem a crer que as diver-
sões são essenciais, e que um descuidado desrespeito pelo Espírito
Santo durante as horas de prazer egoísta deve ser considerado levi-
anamente. Deus não Se deixa zombar. Que todo moço, toda moça,
considerem isto: “Estou eu preparado hoje para o fim de minha vida?
Tenho eu a preparação de coração que me habilite para a obra que o
Senhor me deu para fazer?”

Todo jovem deveria fazer da Palavra de Deus seu guia e obter
dela diariamente a instrução que é concedida. Se alguns recusarem
ser guiados por essa instrução, estão semeando o que o inimigo
colocou em suas mãos e não se importarão em reunir a colheita das
sementes lançadas. ...

Há muitas coisas que são corretas em si mesmas, mas que, per-
vertidas por Satanás, provam-se um ardil para o desprevenido. O
ajuntamento de nossos jovens para um ensaio de cânticos parece
muito inocente, mas tem sido minha experiência, durante meio sé-
culo, que esses ensaios se revelam muitas vezes uma fonte de muito
dano às pessoas. Se o coração daqueles que participam estiver em dia
com Deus; se todos amam a Deus supremamente, e desejarem man-
ter Sua glória em destaque; se todos se esforçassem para agradá-Lo,
então tais exercícios não se revelariam prejudiciais. Geralmente, po-
rém, estão presentes muitos que não reconhecem estar cada vez mais
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despreocupados com o que diz respeito a seus deveres para agradar
a Deus. Suas almas se tornam indiferentes. Um tem influência sobre
o outro, e a indiferença manifestada para com as coisas espirituais
aumenta. A Palavra de Deus não é estudada diligentemente dia a
dia, e porque lhes falta o alimento espiritual, enfraquecem em poder
moral. ...

Oh! que cada membro, cada obreiro, pudesse reconhecer que
esta vida é uma escola de preparação para o exame pelo Deus do
Céu com respeito à pureza, honestidade de pensamento, altruísmo
de ação! Cada palavra e ato, cada pensamento é registrado nos livros
de registro do Céu. — Carta 144, 1906.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.144%2C.1906


O legado do cristão, 5 de Maio[145]

Filho Meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades
da Sua repreensão. Provérbios 3:11.

Não permitas seres desencorajado. Não permitas seres provo-
cado, mas deixa que o raciocínio inteligente controle tuas ações.
Pergunta que benefício haveria em seres impaciente. Apenas satis-
faria o inimigo e confirmaria a opinião daqueles que pensam mal
de ti. Mediante um sereno curso de ação, podes demonstrar que
as palavras de pessoas mal-intencionadas são infundadas. Não te
dediques à defesa própria, mas siga em frente desempenhando teu
dever com perseverança.

Deus te ajude, meu filho [Edson], a realizares uma obra segura
para a eternidade. Essa é a tua obra. Ninguém pode realizar essa obra
por ti. Confia inteiramente em Deus. Nosso Pai celestial preocupa-
Se com tuas fraquezas. Estou grata por Ele estar familiarizado com
todas as nossas fraquezas e com todas as nossas tentações. Ele sabe
como apiedar-Se de nós e como fortalecer-nos se recorremos a Ele,
a Fortaleza, em busca de auxílio. Não te tornes descuidado, quando
tua fé é provada. Apenas espera... e estejas disposto a ser conduzido.

Não há outro meio para ser salvo a não ser o imaginado por
nosso Redentor, e sobre o qual Ele nos dá ilustração prática em
Sua própria vida de abnegação e sacrifício próprio. Sabes como Ele
Se submeteu a insulto, desprezo e zombaria sem revidar. Quando
Ele era atacado, não atacava nem contra-atacava. “Não vim”, disse
Cristo, “para fazer a Minha vontade, mas a vontade dAquele que Me
enviou.” João 6:38. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos
andar em Suas pegadas.

Aqueles que têm vivido para o bem de outros e têm tido uma
singeleza de coração para a glória de Deus herdarão a vida eterna.
Aqueles que não fazem um esforço, mas deixam-se levar pela cor-
renteza, vivem para o eu. Nunca ouvirão o “Bem está” (Mateus
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25:21) proferido com relação a eles. ... Preciosas almas necessitam
ser salvas, e temos uma obra a fazer a fim de ganhá-las para Cristo.

Lembrai-vos de que as durezas e provas são uma parte do le-
gado cristão. Cristo, a Majestade do Céu, veio ao nosso mundo para
mostrar-nos como suportar os golpes do mundo sem fracassar ou
sem revidar. Toda prova suportada sabiamente será uma bênção
àqueles que as têm. Elas elevarão, e não rebaixarão. Aqueles que
estão continuamente buscando evadir-se dos lugares duros e pedre-
gosos, mas buscam um caminho mais fácil, mais agradável, sempre
enfrentarão desapontamento e adversidade. Mas se prepararem a
alma para a prova e para o dever, se marcharem corajosamente com
Deus para a frente, descobrirão que o caminho da abnegação e do
sacrifício próprio conduzirão à honra e riquezas celestiais no futuro,
vida imortal. ... Ora bastante e exerce fé viva, e certamente cantarás
o cântico de vitória. — Carta 24, 1874.
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O certo ou o errado? 6 de Maio[146]

Os céus e a Terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te
propus a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a

vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio
30:19.

Aqueles que estão levando avante a obra de Deus devem per-
manecer firmes e inabaláveis, como fiéis sentinelas no exército do
Senhor. Devem estar de pé sob a bandeira ensangüentada do Prín-
cipe Emanuel. A verdade para o tempo presente deve se tornada
conhecida. A última mensagem de misericórdia deve ser procla-
mada. Homens e mulheres devem ser despertados para as grandes
questões diante deles. ...

A razão por que homens e mulheres hoje não crêem na verdade
é por esta condenar suas práticas. Vêem que a verdade apela por
uma reforma e a combatem porque odeiam a obra envolvida em
santificação. ...

Aquele cuja consciência é um guia seguro não deixará de ra-
ciocinar quando a luz da Palavra de Deus brilhar sobre ele. Não
será dirigido pelo conselho humano. Não permitirá que negócios
mundanos permaneçam no caminho da obediência. Passará todo
interesse egoísta pelo crivo da pesquisa e tratará a Palavra de Deus
como alguém cujo interesse eterno está pendente na balança.

Há um lado correto — o lado dAquele que declarou: “Tenho
guardado os mandamentos de Meu Pai.” João 15:10. “A lei do
Senhor é perfeita e restaura a alma.” Salmos 19:7. Há um lado
errado, o lado daquele que no Céu rebelou-se contra Deus. Com
seus simpatizantes ele foi expulso das cortes celestes, e de sua ação
podemos compreender que não importa quão elevada seja a posição
que um homem possa ocupar na igreja ou no mundo, se for desleal a
Deus, se aceitar as leis humanas em vez das leis de Jeová, ele nunca
poderá entrar no Céu, pois está vivendo em direta oposição a Deus.
Receberá punição de acordo com o poder da influência que, em lugar
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de ser posta do lado de Deus, foi posta do lado de Satanás. Quanto
maiores os talentos e influência que lhe foram dados, maior será sua
punição. Deus requererá de suas mãos as pessoas que ele desviou
da verdade para a falsidade. Em vez de conduzi-las a Deus, ele as
desviou de Deus, e o seu sangue lhe será cobrado. ...

No dia do juízo aqueles que recusaram a luz e levaram outros a [147]
honrar o falso sábado verão o curso que Satanás tem seguido ao levar
os homens a transgredirem a lei de Deus. Verão e compreenderão
plenamente a virtude do sinal de Deus. ...

O povo de Deus tem uma obra séria e solene a cumprir. Ele os
conclama: “Ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo
a sua transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados.” Isaías 58:1.
— Manuscrito 27, 1900.
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A fim de que todos sejam um; e como és Tu, ó Pai, em Mim e
Eu em Ti, também sejam eles em Nós; para que o mundo creia

que Tu Me enviaste. João 17:21.

Cada um de nós necessita da ajuda que podemos receber de
outras mentes. Deus atuará em outras mentes além da nossa. Os
vários dons dados a diferentes indivíduos devem fundir-se para “o
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para
a edificação do corpo de Cristo”. Efésios 4:12. ...

O Senhor Jesus Cristo curará nossas enfermidades e fraquezas.
Somos dEle. Somos Seus por criação e por redenção. Devemos
todos estar unidos nEle. Ele é a única fonte de cura. Todo poder
restaurador procede dEle. Ele abriu uma fonte “para os habitantes
de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza”. Zacarias 13:1.
Ele faz a cada um o convite para vir e ser curado, e beber da água da
vida. Não confiemos em nós mesmos, mas em Jesus.

Sempre haverá obstáculos diante de nós, mas devemos seguir
nosso Líder e enfrentar nossas dificuldades unidos, de mãos dadas.
Há somente um caminho para o Céu. Devemos caminhar nas pega-
das de Jesus, realizando Suas obras, tal como Ele realizou as obras
de Seu Pai. Devemos estudar Seus métodos, não os do homem; de-
vemos obedecer à Sua vontade, não a nossa. Andai cuidadosamente.
Não andeis adiante de Cristo. Não façais qualquer movimento sem
consultar vosso Líder. “Pedi” em humilde oração, “e recebereis”.
João 16:24. Ele é o “Caminho, e a Verdade, e a Vida”. João 14:6.

Lede e estudai cuidadosamente a oração que Cristo ofereceu
pouco antes de Seu julgamento, registrada em João, capítulo 17. Se-
gui seus ensinos, e sereis unidos. Nossa única esperança de alcançar[148]
o Céu é ser um com Cristo, e então, em e mediante Cristo, seremos
unidos mutuamente. Ninguém é chamado a caminhar sozinho. Em
Cristo vida e imortalidade são trazidas à luz. Ele abriu o caminho
para o reino do Céu àqueles que nEle crêem, mas não designa a
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ninguém um caminho diferente daquele que todos devemos trilhar.
Ele apela por unidade, e precisamos ter unidade. Deus nos pede
para ocultar o eu em Cristo. Para o homem natural isto não é fácil.
Mas mediante o poder da encarnação de Cristo, Deus manifesto em
carne, a força de Deus é revelada em gentileza e beleza. A “quantos
O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus”. João
1:12. Por esse poder podemos vencer nossas más tendências e desse
modo modificar nossas imperfeitas disposições para que a vontade
de Deus possa cumprir-se em nós. — Carta 79, 1903.
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Quando se cometem erros, 8 de Maio

Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos;
converta-se ao Senhor, que Se compadecerá dele, e volte-se
para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:7.

Embora um véu oculte o futuro, tendes um conhecimento das
misericórdias do Senhor no passado. Não permitais que dificuldades
vos desanimem. Tendes passado por provas e sereis chamados a
passar por provas novamente. Tendes passado por experiências não
inteiramente agradáveis, e essas experiências podem ser repetidas.
Tentações têm sobrevindo a vós, e tentações ainda sobrevirão.

Não sabemos o que está diante de nós; mas sabemos que temos
o privilégio de confiar nossa alma a Deus, como a um fiel Criador.
Agradeçamos a Deus por termos um refúgio na provação. Lem-
bremo-nos de que Cristo é uma ajuda presente em todo tempo de
necessidade. As promessas da Palavra de Deus são ricas, plenas e
gratuitas. Deus está conosco; Ele cuida de nós.

Deus nos é revelado em Cristo. Nosso Salvador é a imagem do
Deus invisível. Oh, quão próximo do Céu podemos estar! “Quem
Me vê a Mim vê o Pai”, Cristo declarou. João 14:9.

Não permitamos que nenhum negócio mundano absorva nossas
energias. Não permitamos que nada ocupe o lugar que Deus deveria[149]
encher. Precisamos ter períodos de descanso, tempo posto à parte
para meditação e oração e para refrigério espiritual. Cristo andou
fazendo o bem, curando todo tipo de enfermidade e perdoando todos
os pecados, confortando os enlutados, banindo o sofrimento por Sua
presença. Contemplemo-Lo — a compaixão e bondade do próprio
Deus.

Busquemos o Senhor. ... Nunca vos esqueçais de que sois os
filhinhos de Deus. Recusai preocupar-vos com aquilo que não podeis
evitar. Se cometeis erros, ide ao compassivo Salvador e pedi-Lhe
perdão. Dizei-Lhe que desejais seguir Sua vontade. Sede polidos
com Deus. Lembrai-vos de que Ele cuida de vós e será um socorro
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presente em todo tempo de necessidade. Suas “misericórdias são
sobre todas as Suas obras”. Salmos 145:9.

É nosso privilégio abrir nosso coração e deixar o Salvador entrar.
Louvemo-Lo pelo resplendor de Sua presença. Levemos a lumi-
nosidade de Seu amor em nossas fisionomias e traduzamo-la em
nossas palavras. Então Sua alegria estará em nós, e nossa alegria
será completa. ...

O fôlego da vida mais elevada deve ser soprado em nossas ati-
vidades. Isto nos unirá uns aos outros, e a Deus. O amor de Cristo
precisa advir à nossa experiência. Então amaremos um ao outro
como Cristo nos amou. — Carta 81, 1903.
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Oração pelo Espírito Santo, 9 de Maio

Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos
filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo

àqueles que Lho pedirem? Lucas 11:13.

Aqueles que colocam seus nomes no livro da igreja deveriam
fazê-lo com uma plena e inteligente compreensão do que essa ação
envolve. Significa que tendes solenemente jurado servir a Deus.
Significa que tendes feito uma completa submissão do eu a Ele, a
fim de que Cristo possa reinar onde o eu outrora reinou. Significa que
renunciastes a vossas idéias prediletas e submetestes vossa mente
à mente de Cristo. Significa que vosso firme propósito é ser um
com Deus, um com Seu povo; que exercereis abnegação e sacrifício
próprio para promover os interesses de Seu reino; que lutareis para
vencer tudo que impede o crescimento na graça.[150]

O Senhor não deixa em trevas nenhum homem que tenha ouvi-
dos para ouvir e coração para entender. Que todos mantenham um
coração dedicado a glória de Deus. Não vos extravieis pelos ardis do
maligno. “Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia.” 1
Coríntios 10:12. Que as advertências que Deus deu em Sua Palavra
sejam proclamadas pelo vigia sobre os muros de Sião e atendidas
por toda pessoa no serviço do Mestre.

Todo caso será provado; toda pessoa será testada. Que cada
um pergunte: “Sou eu um servo mau? Conduzo eu por preceito e
prática a caminhos falsos?” Lembrai-vos de que vossa influência
está afetando outros para o bem ou para o mal.

Conclamo os membros de toda a igreja a buscarem a maior
bênção que o Céu pode conceder — o Espírito Santo. Se em fé
buscardes maior medida do Espírito de Deus, estareis constante-
mente inspirando-O e exalando-O. Diariamente recebereis um novo
suprimento. Vossa experiência diária será enriquecida por uma abun-
dante corrente do amor de Deus. Vastos campos de verdade, vastas
fontes de poder permanecem diante de vós. Que a oração diária seja:
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“Retira de nós o que decidiste retirar, mas não retenhas Teu Espírito
Santo de nós.” ...

A verdade de Deus é para nós. A religião de Jesus Cristo nunca
degrada o recebedor, mas o torna puro, para que possa ver a Deus.
Dá-lhe um intenso desejo de ser semelhante a Jesus Cristo, Aquele
que é totalmente amorável, o Capitão entre dez milhares. ... Por que
não deveríamos amá-Lo e prestar-Lhe serviço não dividido?

Como era o povo de Deus no passado, assim deveríamos estar
preparados para avançar quando as nuvens se erguem e avançam, e
parar quando a nuvem paira sobre um determinado local. Ninguém
pode permanecer parado sem realizar qualquer avanço. — Manus-
crito 56, 1902.
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E o que vem a Mim, de modo nenhum o lançarei fora. João
6:37.

Tudo quanto Jesus vos pede para fazer é aceitar a verdade do
evangelho tal que é lida. Seus requisitos são claros e bem ao ponto.
Tudo que Deus requer de vós é crer em Sua Palavra, aceitar um “As-
sim diz o Senhor”. Os requisitos de Deus são Suas comunicações a
Sua família humana. Ele lhes fala como seres inteligentes, pensantes,
que são responsáveis por produzir-Lhe o fruto da justiça. ...[151]

Tomareis a Palavra de Deus tal qual é lida? Ireis, como um agente
responsável, buscar reconhecer vossa responsabilidade para com
Deus? Ele é o soberano do mundo. Confiou sagrados dons a seres
humanos e capacitou-os com preciosas faculdades. São responsáveis
diante dEle pelo uso correto dessas dotações.

O evangelho é uma revelação de misericórdia e salvação. Se os
homens não são pecadores, não se aplica a eles o apelo: “Arrependei-
vos, porque está próximo o reino dos Céus.” Mateus 3:2. Se não são
culpados, não precisam de um Salvador. ...

Temos somente que ir, acolhendo o convite: “Se alguém tem
sede, venha a Mim e beba.” João 7:37. “E o que vem a Mim, de
modo nenhum o lançarei fora.” João 6:37. Todo ser humano, ao ler
estas palavras, deveria sentir que está em terra sagrada. Lembrai-vos
de que a vida do unigênito Filho de Deus foi oferecida por vós.
Quando o Espírito Santo imprime as palavras de Cristo no coração
e na mente, o homem deve sentir que está na presença da bondade
superior, superando imensuravelmente qualquer coisa que a Terra
possa oferecer. Deve sentir que está pisando terra santa, pois está
próximo da fonte viva de misericórdia e amor.

A Moisés, Jeová declarou: “Eu sou o que sou.” Êxodo 3:14.
Cristo declarou: “Antes que Abraão existisse, Eu sou.” João 8:58.
Por esta declaração Ele abriu os recursos de Sua natureza infinita,
transmitindo em Suas palavras segurança de perdão para a raça
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culpada. Ele é a Palavra, cônscio do poder de assumir ou depor
Sua vida como preferir, a fim de assegurar a salvação daqueles que
caíram sob as falsidades e intrigas de Satanás. ...

Tendo trazido para o mundo os ricos tesouros do Céu, possuídos
e criados pelo Deus eterno, Cristo pode conceder a todos vida eterna.
A todos que nEle crerem como seu Salvador pessoal, Ele concederá
um eterno peso de glória.

O convite é feito a nós: “Retirai-vos do meio deles, separai-vos;
... e Eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para Mim filhos
e filhas, diz o Senhor Todo-poderoso.” 2 Coríntios 6:17, 18. Assim
Deus declarou Sua aliança de obediência. — Carta 79, 1900.
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O grande exemplo, 11 de Maio

Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai
[152]

senão por Mim. João 14:6.

Ao descrever Sua missão terrena, Jesus declarou: “O Espírito do
Senhor está sobre Mim, pelo que Me ungiu para evangelizar os po-
bres; enviou-Me para proclamar libertação aos cativos e restauração
da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o
ano aceitável do Senhor.” Lucas 4:18, 19. Estamos tão intimamente
assemelhados a Cristo que podemos representar Sua obra e seguir
Seu exemplo? Sua obra deu caráter a Sua missão, revelando que era
de divina designação. Em toda palavra e ato Seu eram revelados
terna compaixão, amor e misericórdia. Os mais pobres e humildes
não temiam aproximar-se dEle. Ele sempre notava as criancinhas ao
serem a Ele atraídas.

As palavras de nosso Salvador eram claras e decididas. Ele
não suprimiu uma palavra de verdade, mas falou a verdade com
convincente zelo. E ao falar, os desanimados aproximavam-se e eram
cheios de esperança e coragem. Ele era o Príncipe do Céu. Nunca
proferiu uma palavra para causar dor desnecessária a qualquer pessoa
tremente, sensível. Olhando com pesar aqueles que O rejeitavam
e tomavam levianamente Suas palavras, declarou: “Contudo, não
quereis vir a Mim para terdes vida.” João 5:40.

Cristo é o Caminho, a Verdade, e a Vida. Sua vida na Terra foi
marcada pela abnegação. Ele confortava e encorajava todos os que
iam a Ele em busca de alívio, pois todos eram preciosos a Seus
olhos. Sempre Se portava com divina dignidade, contudo, inclinava-
Se com terno interesse por todo membro da família do Senhor. Ele
veio para pôr-Se à testa da humanidade, para conceder a todos que
cressem nEle o poder para se tornarem filhos e filhas de Deus. Este
é um exemplo que devemos seguir. Se fosse seguido, o inimigo
não receberia tão grande parcela de atenção e honra como agora
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recebe daqueles que professam ser seguidores de Cristo, mas que em
realidade estão seguindo enganos satânicos. Deus enviou Seu Filho
ao mundo para que aqueles que nEle cressem não perecessem, mas
tivessem vida eterna. Seus seguidores devem revelar a mais estrita
honestidade, justiça, e integridade em todas as transações.

Que a obra se inicie sinceramente, mediante reconversão e trans-
formação de caráter. — Manuscrito 53, 1905.
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Hábitos de boas obras, 12 de Maio
[153]

Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto; e
não entre a plebe. Provérbios 22:29.

Querido filho Edson:
Temo que nem sempre dividas sabiamente o teu trabalho. Às

vezes fazes demais, e a seguir permites que horas preciosas passem
sem proveito, criando assim uma necessidade por esforço extra.
Trabalho equilibrado, perseverante, firme, realizará muito mais do
que pode ser cumprido por esforços intermitentes. ...

O trabalho foi designado ao homem por seu Criador. Deus proveu
ocupação para nossos primeiros pais, no santo Éden. E desde a
queda, o homem tem sido um trabalhador, comendo seu pão pelo
suor de seu rosto. Cada osso de seu corpo, cada aspecto de sua
fisionomia, cada músculo de seus membros revelam o fato de que
ele foi criado para a atividade, não para a ociosidade. ...

O fiel desempenho dos deveres da vida, seja qual for tua posição,
apela por uma sábia melhoria de todos os talentos e habilidades que
Deus te concedeu. Guarda-te contra seres sempre apressado e, no
entanto, nada realizar digno do esforço. Esses esforços infrutíferos
são freqüentemente causados por uma falha em realizar o trabalho no
tempo apropriado. O que quer que haja sido negligenciado no tempo
em que deveria ser realizado, seja em coisas seculares ou religiosas,
raramente é bem feito. Muitos parecem trabalhar diligentemente toda
hora do dia, e no entanto não produzem resultados correspondentes
a seus esforços. ...

Sê cuidadoso para não desperdiçares teu tempo com ninharias, e
então deixar de levar avante teus empreendimentos que são de real
peso. A igreja e o mundo carecem de homens calmos, bem equili-
brados. Correr bem por um tempo não é suficiente. ... Um homem de
destaque foi certa vez indagado sobre como lhe foi possível realizar
tão vasta quantidade de negócios. Sua resposta foi: “Faço uma coisa
de cada vez.” ...
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Quantos jovens que poderiam ter-se tornado homens de utilidade
e poder fracassaram, porque na juventude contraíram hábitos de
indecisão que os seguiram por toda a vida para prejudicar todos os
seus esforços. De vez em quando são cheios de súbito zelo para
fazer algo grande, mas deixam seu trabalho meio concluído e chega
a nada. Paciente continuidade em fazer o bem é indispensável para
o êxito.

Meu querido filho, sê decidido em todos os teus empreendimen-
tos. Depende constantemente de teu Salvador; vá a Ele em busca de
sabedoria, coragem, força de propósito, para tudo de quanto neces-
sitas. Que o Senhor te abençoe é a oração de tua mãe. — Carta 3,
1877.
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Conselho às mulheres, 13 de Maio[154]

Se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom
senso. 1 Timóteo 2:15.

Há um padrão mais elevado para alcançarmos. Não estamos
fazendo todo aquele progresso que é nosso dever ou nosso privilégio
fazer. Como é que utilizamos o talento que Deus nos deu em questões
temporais e não em Seu serviço? Não deveríamos ter maior interesse
em coisas eternas do que naquelas concernentes aos nossos desejos
temporais?

Temos ouvido o desejo expresso de que os maridos e as famílias
deveriam vir para a verdade. Isto é correto; deveria ser um desejo
destacado. Mas cumprimos todo o nosso dever? Realizamos todo o
avanço que deveríamos? Não ficamos muito aquém de nosso dever
em promover o progresso da obra? Não sejais anões espirituais.
Apreciamos ver os bebês e observar seus costumes infantis, mas os
mesmos seriam mal vistos se mantidos até a criança ter dois anos
de idade. Assim, o cristão deve crescer. Estejais de acordo e não
em desacordo com Cristo. Senti como se estivésseis ancorados em
Cristo. Que haja sensatez para com as irmãs que estão sozinhas.
Evitai a frivolidade e mantende-vos em constante vigilância.

As ricas bênçãos do Céu estão todas prontas para serem derra-
madas sobre nós. Não sejais egoístas. Para demasiado número tudo
quanto há na religião é: para mim e minha família. Não se afastam
do caminho para ajudar e abençoar qualquer outra pessoa. Em tais
casos, Deus não os pode abençoar. É quando somos despojados do eu
que Deus no abençoa. Ele deseja que sejamos despojados de nosso
eu. Aquilo que semeamos, ceifaremos. Se semeais egoísmo, colhe-
reis egoísmo, isto é, tê-lo-eis apegado a vós. Desembaracemo-nos
do eu e falemos das misericórdias e bênção de Deus.

Que todas as irmãs sintam que se não têm um marido em quem
se apoiar, se apoiarão mais fortemente em Deus. Cada uma de nossas
irmãs pode ser uma missionária atuante e trazer luz a cada reunião.
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Agimos nós como se fôssemos chamados das trevas para a mara-
vilhosa luz? Ou como se estivéssemos transportando uma pesada
carga? Precisamos falar de luz e orar por luz, e a luz virá. Somente
as mulheres na igreja podem mostrar que Deus pode atuar mediante
as mulheres. Foi Maria que primeiro pregou de um Jesus ressurreto.
... Há bênçãos mais ricas para aqueles que enfrentam o conflito mais
duro, pois Cristo é um socorro presente na angústia. Mas precisamos [155]
destituir-nos de egoísmo; estar familiarizados com o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo, e assim cresceremos mais e mais
à semelhança de Jesus, até que a coroa da imortalidade seja colocada
sobre nossas frontes. — Manuscrito 2, 1884.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.2%2C.1884


Há um caminho seguro, 14 de Maio

Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não
Me tens conhecido? Quem Me vê a Mim vê o Pai; como dizes

tu: Mostra-nos o Pai? João 14:9.

Há um mundo para ser advertido e todo esforço deve ser feito
agora para exaltar a verdade. ... O grande Mestre possuía uma descri-
ção completa da verdade. Em linguagem simples Ele tornava claro a
Seus discípulos o caminho ao Céu, e os infindáveis temas do poder
divino. A questão da essência de Deus era um assunto sobre o qual
Ele mantinha uma sábia reserva, pois seus emaranhados e especifi-
cações levariam a conhecimento que não poderia ser suportado sem
confusão por mentes não santificadas. Com respeito a Deus e com
respeito a Sua personalidade, o Senhor Jesus declarou: “Filipe, há
tanto tempo estou convosco, e não Me tens conhecido? Quem Me
vê a Mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” João 14:9.
Cristo era a expressa imagem da pessoa de Seu Pai.

O caminho aberto, o caminho seguro de andar segundo Seus
mandamentos é um caminho do qual não há afastamento seguro. E
quando os homens seguem suas próprias teorias humanas revestidas
de suaves e fascinantes representações, preparam uma armadilha
para apanhar as pessoas. Em lugar de dedicar vossas faculdades a
formar teorias, Cristo vos deu uma obra a fazer. Sua comissão é:
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” Mateus 28:19.

Antes que os discípulos alcancem o limiar, deve haver a impres-
são do nome sagrado, batizando os crentes no nome do poder tríplice
do mundo celestial. A mente humana é impressionada nessa cerimô-
nia, o início da vida cristã. Significa muito. A obra de salvação não
é uma questão de pouca monta, mas tão vasta que as mais elevadas
autoridades são submetidas pela expressa fé do instrumento humano.[156]

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

A capacidade humana pode multiplicar-se mediante a ligação
dos instrumentos humanos com as agências divinas. Unidas com
os poderes celestes, as capacidades humanas aumentam segundo
aquela fé que opera pelo amor e purifica, santifica, e enobrece o
homem inteiro. — Manuscrito 45, 1904.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.45%2C.1904


A necessidade de união, 15 de Maio

Eu lhes tenho transmitido a glória que Me tens dado, para que
sejam um, como Nós o somos. João 17:22.

Nossa grande necessidade é de união. Não temos uma só pessoa
que pode ser perdida. O Senhor nos apela a unirmo-nos em harmonia
com a verdade bíblica. Isto deveria ser repetido vez após vez na
família e na igreja. ...

Cristo disse: “Assim procedo... como o Pai Me ordenou.” João
14:31. Ele veio ao nosso mundo numa missão da parte do Pai.
Veio para superar o abismo que o pecado ocasionou entre Deus e o
homem. Deveria ser feita uma provisão para reconciliação, para uma
união do humano com a natureza divina. Cristo santificaria todos os
que nEle cressem. No dom de Cristo ao mundo Deus proveu a todos
um poder para vencer o mal. Ele nos concedeu “preciosas e mui
grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da
natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no
mundo”. 2 Pedro 1:4.

A grande apostasia começou originalmente numa negação do
amor de Deus, como é claramente revelado na Palavra. Então foi
feita a provisão pela qual o homem caído poderia ter uma poderosa
revelação do amor de Deus, e obter uma oportunidade de retornar à
sua lealdade a Jeová. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nEle crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16. “Dou a Minha vida pelas[157]
ovelhas”, disse Jesus. João 10:15. “E o pão que Eu darei pela vida
do mundo, é a Minha carne.” João 6:51. Aqui está uma revelação do
poder capaz de salvar “até o fim”. Deus é luz e amor.

Após a guerra nas cortes celestes, Satanás e seus seguidores
foram expulsos. Como seres humanos, somos sujeitos aos ardilosos
estratagemas e tentações do inimigo caído. E a menos que sejamos
guardados pelo poder de Cristo, certamente seremos afastados pelos
enganos satânicos dos quais o mundo está inundado. Nossa segu-
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rança é apoiar-nos não no poder humano, no braço de carne, mas no
braço divino. Aqueles que são participantes da natureza divina não
serão enganados por Satanás.

Todos serão provados. Homens que professam ser cristãos serão
colocados em posições de confiança, como guardiões sobre o reba-
nho de Deus. Somos propriedade de Deus. Em Jesus Cristo devemos
contemplar um modelo do que deveríamos ser. Toda pessoa deveria
ser educada a olhar não para seus semelhantes, mas a Cristo. Ele é o
Autor e Consumador de nossa fé. — Carta 172, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.172%2C.1907


Cura para a culpa e depressão, 16 de Maio

Que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas, e uma delas
se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove,

indo procurar a que se extraviou? E, se porventura a encontra,
em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta,
do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Mateus

18:12, 13.

Li tua carta com muito interesse e tentarei ajudar-te. ...
O Senhor não deseja que nenhuma pessoa pereça. Suas miseri-

córdias são incontáveis, e Ele não deixará Sua possessão adquirida
pela qual deu Sua própria vida em resgate tornar-se alvo das tenta-
ções de Satanás. Todo o Céu é dado a todos quantos crêem em Jesus
Cristo como seu Salvador pessoal, e nenhuma pessoa pode desonrar
mais a Deus do que alegando crer na verdade, enquanto veste as
roupas de luto como se fosse um órfão. ...

O Senhor não deixa Suas feridas e magoadas ovelhas sob o poder
de Satanás para serem despedaçadas. Ele está sempre fortalecendo os[158]
Seus, quando são fracos. Ele livra do poder do inimigo os tentados
e provados. O Senhor Jesus nunca esquece qualquer pessoa que
deposita confiança nEle. E aqueles que alegam ser filhos e filhas
de Deus devem sempre confiar em Jesus. Agir de modo diferente
é negar que Ele nos ama, e, por andar deprimidos, cobrindo-nos
com as vestes do lamento e do abatimento, fazemos uma péssima
representação de Cristo. Nós dizemos virtualmente que nosso Senhor
é um severo e tirano Mestre. Isto é mentir contra o precioso Salvador,
que ofereceu Sua própria vida para que pudesse tornar possível a
todos crerem nEle, e confiarem em Seu interesse e amor pelo homem
pecador. ...

Fazes grande injustiça ao meu Salvador quando andas como
nas sombras e escuridão. Nunca deves caminhar no fogo e centelha
acesos por ti mesmo, sujeito a sentimentos e emoções.
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Jesus disse: “Quem Me segue não andará nas trevas; pelo contrá-
rio, terá a luz da vida.” João 8:12. Agora, se estiveres seguindo outro
líder que não seja Cristo, que é Luz, Verdade e Vida, deixa esse líder
e segue a Jesus, a Luz do mundo. O Senhor Se compraz em teres
te agitado como as ondas do mar? Não! Não! Eu te digo que Ele
insta a que sejas fortalecido, estabelecido, firmado e fundamentado e
edificado na mais santa fé. Não és de ti mesmo; és comprado por um
preço que não pode ser calculado. Portanto o teu possuidor é Deus, o
poderoso Deus, e, pelo preço pago olha para a cruz do Calvário. Essa
indecisão entre a esperança e o temor magoa o coração de Cristo
que deu inegável evidência de Seu amor e te escolheu. — Carta 41,
1893.
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Preparando para o céu? 17 de Maio

Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou
em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles

que O amam. 1 Coríntios 2:9.

Que obra temos diante de nós! Precisamos de maior fé em Cristo
e no Pai, pois isso devemos certamente ter, do contrário seremos
contados com os descrentes. Vemos grandes oportunidades e uma
grande quantidade de trabalho a fazer. Desejamos a santificação do
Espírito Santo. Não podemos dar-nos ao luxo de perder a marca
do prêmio do elevado chamado em Cristo Jesus. A santificação[159]
da verdade, confirmando a firmeza do homem na fé, constituirá os
homens em coobreiros de Deus.

Unidos com a Fonte de todo poder, perseverando no dever, au-
mentando a compreensão do amor de Deus em Cristo Jesus, tor-
nam-se eles um com Cristo, até serem completos com Cristo em
Deus.

As glórias que aguardam o fiel vencedor estão além de qualquer
descrição. O Senhor honrará grandemente e exaltará Seus fiéis. Eles
crescerão como o cedro, e sua compreensão certamente aumentará. E
a cada passo de avanço no conhecimento sua expectativa se revelará
bem aquém da realidade. “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que O amam.” 1 Coríntios 2:9. Nossa obra agora é
preparar-nos para aquelas mansões que Deus está preparando para
aqueles que O amam e guardam os Seus mandamentos. ... O Senhor
Jesus ampliará toda mente e coração para o recebimento do Espírito
Santo. ...

O tempo é curto. Que o pequeno tempo que temos seja em-
pregado para teu bem presente e eterno por ativo serviço cristão,
realizando todo o bem possível. Recupera o tempo que foi perdido;
busca primeiramente o reino de Deus e Sua justiça. Então terás algo
a comunicar em boas obras, em animada e consagrada influência. ...
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Que preparação tens feito para o mundo futuro, eterno? ... Dese-
jas algo mais elevado e melhor do que tens agora. Podes exercer uma
influência consciente e inconsciente na prática do bem. Deus merece
algo melhor de ti como Seu súdito do que o que Lhe tens dado.
Considera cuidadosamente: estás em pé sob a bandeira do Príncipe
Emanuel, ou sob a bandeira negra do príncipe das trevas? Sobre ti
paira a obrigação de devolver a influência e dinheiro emprestados a
ti pelo Senhor para promover Sua causa e glorificar o Seu nome.

O Senhor apela: “Dá-Me, filho Meu, o teu coração.” Provérbios
23:26. — Carta 71, 1900.
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Cuidado com teorias sedutoras, 18 de Maio

Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e
vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os

rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossences 2:8.

Neste tempo — os últimos dias da história da Terra — devemos[160]
fazer do livro de Apocalipse objeto de especial estudo. Por quê?
Porque ele descreve as cenas que deveremos defrontar. Precisamos
compreender o que teremos pela frente e como confrontar isso.
Devemos conhecer que esforços teremos que aplicar, de modo a
que nesse tempo de perigo não sejamos apanhados pelos ardis do
inimigo. Sabemos que o grande último conflito representará o mais
determinado esforço de Satanás para alcançar seus propósitos. Ele
virá, não somente como um leão a rugir, mas como um sedutor,
revestindo o pecado com belas vestimentas de luz para poder apanhar
os seres humanos em seus ardis.

O Senhor deseja que reconheçamos ser de grande importância
que permaneçamos nestes últimos dias sobre a plataforma da verdade
eterna. Aqueles que julgam que a igreja militante é a igreja triunfante
cometem um grande erro. A igreja militante conseguirá grandes
triunfos, mas terá também tremendos conflitos com o mal para ser
firmemente estabelecida sobre a plataforma da verdade eterna. E
cada um de nós deveria determinar-se a permanecer com a igreja
sobre essa plataforma. ...

Existem hoje aqueles que consideram o Apocalipse um livro
selado. É um mistério, mas um mistério revelado. Precisamos com-
preender o que ele nos diz com respeito às cenas que terão lugar nos
últimos dias da história da Terra. O inimigo introduzirá tudo quanto
possa para levar avante seus enganosos planos. Não está faltando
sabedoria àqueles que não têm desejo de entender o que diz respeito
às coisas que devem ter lugar na Terra? ...

Numa representação que passou diante de mim, vi uma certa obra
sendo realizada por obreiros médico-missionários. Nossos irmãos no
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ministério estavam observando, vendo o que estava sendo feito, mas
não pareciam compreender. Os fundamentos de nossa fé, que foram
estabelecidos com tanta oração, tão dedicada busca das Escrituras,
estavam sendo retirados, pilar por pilar. Nossa fé nada teria sobre
que se apoiar — o santuário estava eliminado, a expiação estava
descartada. ...

É de admirar que às vezes eu tenha algo a dizer quando vejo os
pilares de nossa fé começando a ser mudados? Teorias sedutoras
estão sendo ensinadas de tal modo que não as reconheceremos a me-
nos que tenhamos um claro discernimento espiritual. — Manuscrito
46, 1904.
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Unidade com Cristo, 19 de Maio
[161]

Eu neles, e Tu em Mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na
unidade, para que o mundo conheça que Tu Me enviaste e os

amaste, como também amaste a Mim. João 17:23.

Tornemos conhecido que provisão foi feita para nossa redenção.
Cristo deixou as cortes celestiais e veio a este mundo para fazer uma
expiação por nós. Todos quantos vêm a Ele em viva fé serão capazes
de permanecer sobre terreno favorável. Quando os servos de Deus
proclamam estas coisas, Satanás se dirige àqueles que têm mente
excitável e apresenta seus problemas científicos. Os homens serão
tentados a colocar a ciência acima de Deus. Mas quem, pela pesquisa,
pode encontrar a Deus? Os homens podem apresentar suas próprias
interpretações acima de Deus, mas nenhuma mente humana pode
compreendê-Lo. Este problema não nos foi dado para solucionar.
Que o homem finito não tente interpretar a Jeová. Ninguém se ponha
a especular quanto a Sua natureza. Aqui o silêncio é eloqüência. O
Onisciente está acima de discussão.

Deus é um com o Pai, mas Deus e Cristo são dois Personagens
distintos. Lede a oração de Cristo no décimo sétimo capítulo de João
e encontrareis este ponto claramente delineado. Quão ardentemente
o Salvador orou para que Seus discípulos pudessem ser um com Ele,
como Ele foi um com o Pai. Mas a unidade que deve existir entre
Cristo e Seus seguidores não destrói a personalidade de nenhum
deles. Devem ser um com Ele, como Ele é um com o Pai. Por esta
unidade devem tornar claro ao mundo que Deus enviou o Seu Filho
para salvar pecadores. A unidade dos seguidores de Cristo com Ele
deve ser a grande e inegável prova de que Deus realmente enviou o
Seu Filho... para salvar pecadores. Mas uma religião relapsa... deixa
o mundo confuso e desorientado.

Meus irmãos, tomai posição sobre uma elevada plataforma, e
trabalhai ao ponto de serdes um com Cristo. O coração do Salvador
está em que Seus seguidores cumpram o propósito de Deus em
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toda sua profundidade e altura. Devem ser um com Ele, mesmo que
estejam dispersos por todo o mundo. Mas Deus não pode fazê-los
um em Cristo a menos que estejam dispostos a renunciar a seus
próprios caminhos. ...

Em vista de tudo quanto Cristo sofreu por nós, deveríamos quei-
xar-nos quando somos chamados a suportar a abnegação e o sofri-
mento? Não iria isto fazer Deus envergonhar-Se de nós? Regozi-
jemo-nos de que é nosso privilégio ser participantes nos sofrimentos
de Cristo, pois somente assim podemos ajustar-nos a ser partici-
pantes de Sua glória. ... Vivamos vidas que conduzam pecadores
ao Salvador. Cristo levou Sua humanidade consigo para as cortes
celestes, e toda a humanidade pode reivindicá-Lo como seu Repre-
sentante. Podemos ser feitos completos nEle. — Manuscrito 58,
1905.
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Por seus frutos, 20 de Maio[162]

Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas
dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa
produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.

Mateus 7:16, 17.

A redenção eterna nunca pareceu tão mais preciosa do que no
tempo presente, e eu nunca senti mais profundamente desejo de
vencer em todo ponto como agora. Não deve haver defeitos em nosso
caráter, nenhum. Toda mancha e toda ruga devem ser eliminadas pelo
sangue do Cordeiro. Nossos próprios traços peculiares de caráter
desaparecerão quando o transformador poder da graça de Deus for
sentido em nosso coração. Os frutos que produzirmos em paciência,
bondade, tolerância, e abnegação testificarão de que temos aprendido
de Jesus.

O fruto da árvore testifica se é uma boa árvore ou uma árvore
corrompida. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus; nem
pode uma árvore corrupta produzir bons frutos. Por “seus frutos os
conhecereis”. Mateus 7:16. Falemos e trabalhemos de tal maneira
que nosso fruto possa ser para justiça e deixemos nossa luz resplan-
decer em boas obras. A profissão nada vale. Somente uma vida santa
será aprovada por Deus. ...

Estou determinada a ganhar a vitória sobre o eu. Estou deter-
minada a que minha vida esteja escondida com Cristo em Deus.
Apelarei ao trono da graça por poder, por luz, para que eu possa
refleti-los sobre outros, para que pessoas sejam salvas. O grande
desejo nesta época do mundo é por mais poder. Desejo mais graça,
mais amor, uma experiência mais viva e profunda. O cristão que
se oculta em Jesus terá poder sem medida aguardando que dele se
prevaleça. A fé viva abre os armazéns celestiais e traz o poder, a
tolerância, o amor tão essenciais ao soldado cristão.

Marido, não percamos a recompensa eterna. Temos sofrido tanto
no campo de batalha para sermos agora vencidos por qualquer ini-
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migo. Precisamos ser totalmente vitoriosos. Desejamos que nossos
últimos dias sejam os mais triunfantes. Pode ser assim. Deus deseja
que assim seja. Se orarmos muito e diligentemente utilizarmos os
meios ao nosso alcance, não falharemos, não fracassaremos. ...

Não desejamos honra mundana. Não me preocupo com isso.
Desejo o “Bem está” (Mateus 25:21) dos lábios de meu Redentor [163]
caindo como música sobre meus ouvidos. Para isso me empenharei.
Farei o direito porque amo a retidão. Obedecerei a Deus a qualquer
custo para mim e a coroa será dada no dia final. — Carta 28, 1880.
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Cristo intercede, 21 de Maio

Possuímos tal sumo sacerdote, que Se assentou à destra do
trono da Majestade nos Céus, como ministro do santuário e do

verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.
Hebreus 8:1, 2.

O olho natural nunca pode contemplar a beleza e atração de
Cristo. Somente iluminação interior do Espírito Santo, revelando
à pessoa seu verdadeiro desamparo e desesperada condição, sem
a misericórdia e perdão de Cristo — o todo-suficiente portador de
nossos pecados — pode capacitar o homem a discernir Sua infinita
misericórdia, Seu imensurável amor, benevolência e glória.

Jamais alguém veio ao nosso mundo com tal missão de graça,
infinita compaixão, e indescritível amor, como nosso Salvador; e
jamais alguém recebeu tal tratamento das mãos de homens caídos.
“Não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por preço.” 1
Coríntios 6:19, 20. Somos de Cristo por criação, Seus por redenção.
Ele é o único ser sem pecado que suportou sofrimento, vergonhosa
humilhação, e rejeição em nosso benefício. Ele sofreu por nossos
pecados. Suportou nossa carga de vergonhosa culpa. Embora in-
culpável, Ele sofreu como culpado para que o culpado pudesse ser
declarado sem culpa. ...

Portanto, como deveriam aqueles que se tornam novas criaturas
em Cristo Jesus, salvos por Seus méritos, conduzir-se perante o
Universo celeste? Queixar-se-ão? Acusarão um ao outro? Não seria
mais adequado um espírito submisso e humilde? “Aprendei de Mim”,
disse o grande Mestre, “porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para a vossa alma. Porque o Meu jugo é suave, e o
Meu fardo é leve.” Mateus 11:29, 30. Revelaremos esse espírito em
nosso caráter? Levaremos Seu jugo e sustentaremos Suas cargas? ...

Pudessem todos ver a Cristo perante o trono, esperando por suas
orações, esperando que se submetam à Sua vontade, que cessem[164]
sua rebelião e voltem à aliança com Deus, em profunda penitência,
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orariam ao Pai por perdão pelas transgressões da Sua lei, e pela lei
de Jeová. As confederações do exército do inimigo estão triunfantes
com essa demora. Permanecerão por mais tempo sob a condenação
da lei? Ou se levantarão do lado de Cristo, e com sua influência
ajudarão a raça traída, rebelde, por seu próprio conhecimento expe-
rimental? Tornar-se-ão agora coobreiros de Jesus Cristo, que está
realizando intercessão pessoal por eles diante do Pai? Anjos estão
mantendo para trás as agências destruidoras, pois têm um ardente
interesse por esses rebeldes filhos e desejam ajudá-los a retornar ao
aprisco em segurança e paz, para que possam finalmente ser vence-
dores e salvos, eternamente salvos com a família de Deus no Céu.
— Manuscrito 29, 1900.
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Deus na natureza, 22 de Maio

Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o Seu eterno
poder, como também a Sua própria divindade, claramente se
reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos
por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por

isso, indesculpáveis. Romanos 1:20.

Não vejo razão por que as opiniões de homens instruídos e os
chamados grandes homens deveriam merecer confiança e exaltação.
Aqueles que estão ligados ao infinito Deus são os únicos que fazem
uso apropriado de seu conhecimento ou dos talentos a eles confiados
pelo Criador onisciente. Nenhum homem pode distinguir-se em
conhecimento e influência a menos que esteja unido ao Deus de
sabedoria e poder.

A evidência real de um Deus vivente não é meramente uma
teoria; está na convicção que Deus escreveu em nossos corações,
iluminada e explicada por Suas palavras. É o poder vivo em Suas
obras criadas vistas por um olho santificado. A preciosa fé inspirada
por Deus concede força e nobreza de caráter. Os poderes naturais
são ampliados por causa de santa obediência. Todas as filosofias
da natureza humana em que Deus não tem sido reconhecido como
tudo em todos têm levado à confusão e à vergonha. A vida que
vivemos pela fé no Filho de Deus é uma série de triunfos nem sempre
vista e compreendida pelas partes interessadas, mas com resultados[165]
alcançando o remoto futuro, onde veremos e conheceremos como
somos conhecidos.

Os maiores intelectos do mundo, quando não iluminados pela
Palavra de Deus, tornam-se desorientados e perdidos enquanto ten-
tam pesquisar as questões de ciência e revelação. O Criador e Suas
obras estão além da compreensão finita, e os homens concluem que
por não poderem explicar as obras e métodos de Deus por causas
naturais, a história bíblica não merece confiança. Muitos estão tão
ativos em excluir a Deus do exercício da vontade e poder soberanos
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no estabelecimento da ordem do Universo, que rebaixam o homem,
a mais nobre de Suas criaturas. As teorias e especulações filosóficas
querem nos fazer crer que o homem veio de estágios graduais, não
meramente de um estado selvagem, mas das formas mais inferio-
res da criação bruta. Destroem a dignidade do homem porque não
admitem o poder miraculoso de Deus.

Deus iluminou o intelecto humano, e derramou um dilúvio de
luz sobre o mundo mediante descobertas na arte e ciência. Mas
aqueles que consideram isto sob um mero ponto de vista humano,
muito certamente chegam a conclusões erradas. Os espinhos do erro,
ceticismo, e infidelidade são disfarçados pela cobertura com vestes
de filosofia e ciência. Satanás planejou essa maneira engenhosa
de atrair pessoas para longe do Deus vivente, longe da verdade e
da religião. Ele exalta a natureza acima do Criador da natureza.
— Manuscrito 4, 1899.
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Como está minha alma? 23 de Maio

Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e
saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2.

Deus deseja que cada um de nós encontre seu lugar, e quando
cada um estiver em seu lugar, realizando a obra que Deus lhe deu,
haverá perfeita unidade. ...

Precisamos tornar claro ao mundo que Deus enviou o Seu Filho
ao mundo para salvar os pecadores. Como faremos isso? Exercendo
todo esforço para chegar à unidade. Cada um deve sentir que há
necessidade de que confesse seus próprios erros e equívocos, não os
erros e equívocos de algum outro. ...

Precisamos unir-nos como homens que são responsáveis para
com Deus. Fomos comprados por um preço. Temos somente um
juiz, Cristo Jesus, o Homem. Não nos foi atribuída a obra de medir[166]
o caráter um do outro. É nosso próprio caráter que deve ser medido
pela verdade contida nas Escrituras. Deus pode capacitar-nos a fazer
isso, e pode imprimir em nossa mente o que precisamos fazer a fim
de herdar a vida eterna. ...

Deus ama Seu povo e deseja que façam paz com Ele. Ele deseja
que todos se ponham em tal relação com os demais ao ponto de
estarem dispostos a fazer qualquer sacrifício a fim de salvar a alma
de seu irmão. Podem não ter agido corretamente. Mas Deus deseja
que trabalhemos ativamente para ajudá-los, para que Seu nome não
seja desonrado perante o mundo. Deus não nos fez promessas porque
tenhamos sempre feito o que é correto, mas para que Seu nome seja
glorificado.

Que ninguém se empenhe em disfarçar seus próprios pecados
por revelar os erros de algum outro. Deus não nos concedeu esta
obra a cumprir. Devemos deixar que outros humilhem seu próprio
coração, para que venham à luz do conhecimento de Deus. ...

Há aqueles que se têm sobrecarregado de responsabilidades que
o Senhor os proibiu de exercerem. Por anos, a luz tem vindo a eles,
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mas não a têm atendido. O que deveria ser feito? Deixaremos que
esses homens se sufoquem sob as responsabilidades que decidiram
tomar sobre si mesmos? Não; devemos ajudá-los em sua difícil
posição. Cabe a nós fazer o melhor que pudermos para aliviar a
pressão de sobre essas pessoas sobrecarregadas. ...

Que cada um faça a si mesmo a pergunta, como está minha
própria alma hoje? E amanhã formule ele a pergunta: Como está
minha alma hoje? Assim, dia após dia, que cada um humilhe seu
coração perante Deus. — Manuscrito 56, 1904.
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Não contaminados, 24 de Maio

Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não
contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto

comigo, pois são dignas. Apocalipse 3:4.

Uns poucos, mesmo em Sardes, mantiveram firme sua integri-
dade. Sua única esperança estava em se manterem leais a Deus e
neles a promessa foi cumprida: “Farei que os homens sejam mais
escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir.”
Isaías 13:12.

Na igreja cristã primitiva houve homens que foram verdadeiros[167]
discípulos de Cristo. Muitas vezes, eles se reuniam, e habitualmente
oravam. Trabalhavam somente para promover aqueles princípios
que traziam a aprovação do Céu. Primeiramente falaram com Deus,
determinando que espírito os motivava; então podiam íntima e cri-
ticamente examinar cada ponto, cada método, cada princípio à luz
refletida do Sol da Justiça. Eles não aceitaram fogo estranho. Apa-
nharam seu fogo do altar divino. Para eles, os princípios santos e
justos eram sagrados, e por acolhê-los se mantinham sem a contami-
nação do mundo.

Sempre olhando para Jesus, eles observavam o espírito com que
Ele operava e seguiam Seu exemplo. Transmitiam a outros os puros
princípios da Palavra de Deus. Essa Palavra era seu conselheiro,
seu guia, seu íntimo companheiro. Para eles, as Escrituras eram a
autoridade suprema. Em toda questão suscitada tinham um padrão
para consultar. Não era o “Que dizem os homens?” mas “O que diz
o Senhor?”

Aqueles que são constrangidos pelo amor de Cristo serão fiéis à
obra e à Palavra de Deus. ... O verdadeiro cristão deve sempre sentir
que depende de seu Criador. E não se envergonhará de reconhecer
sua dependência. Como Daniel, não tomará o crédito para si mesmo.
Atribuirá toda honra a Deus, deixando os homens mundanos, bem
como seus irmãos, saberem que é dependente do Senhor, remo-
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vendo de sua vida tudo que ofenda o Seu Espírito. Como Daniel,
se aproveitará de toda oportunidade de acrescentar suas conquistas.
Negociará com os talentos que o Senhor lhe deu, segundo os santos
princípios estabelecidos na Palavra. E isto lhe concederá habilidade
multiplicada. ...

Se Deus concede a um homem sabedoria, seu curso de ação
estará em harmonia com a vontade de Deus, e aqueles que a ele se
unem têm confiança em Sua sabedoria para programar e planejar
o progresso e avanço da obra de Deus em salvar pessoas que estão
prestes a morrer. O apóstolo Pedro declara: “Graça e paz vos sejam
multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso
Senhor. Visto como, pelo Seu divino poder, nos têm sido doadas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade.” 2 Pedro 1:2, 3.
— Manuscrito 66, 1898.
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“Contemplai-o”, 25 de Maio

Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de
[168]

sermos chamados filhos de Deus; e, de fato, somos filhos de
Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto

não O conheceu a Ele mesmo. 1 João 3:1.

“Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não O
conheceu a Ele mesmo.” Porque não compreende os princípios que
inspiram o nosso curso de ação. Precisamos colocar-nos diante de
Deus com uma consciência livre de ofensa. Existem maravilhosos
privilégios para cada um de nós. Deus nunca coloca diante de nós
uma exigência sem nos dar o poder para cumpri-la. Nunca nos pede
para darmos um passo adiante dEle. Ele mostra o caminho e nós O
seguimos. Seguindo-O não estamos em perigo de extravio. Somente
assim podemos aperfeiçoar um caráter cristão como mordomos da
graça de Deus.

As verdades do evangelho para este tempo nos foram confiadas.
É um extraordinário, maravilhoso tesouro, e o Senhor deseja que
tenhamos nossos olhos iluminados e nossos corações aquecidos. Ele
deseja que sejamos inspirados e fortalecidos pelo poder que nos
dará, se Lhe formos fiéis. Deseja que cada um de nós aperfeiçoe
um caráter segundo a semelhança divina. O cristão que não faz isso
representa mal a Deus. Ele desonra seu Salvador. Aqueles que têm
acesso às palavras escritas na Escritura estão sem escusa se não
aplicam tais palavras a si próprios, se assim não purificarem seu
coração do pecado. Pelas luzes que brilham do trono de Deus sobre
nosso caminho seremos julgados no último grande dia. ...

É uma tremenda responsabilidade ter a luz brilhando sobre o
caminho na clareza do evangelho de Cristo, como tem brilhado sobre
o nosso. Devemos seguir passo a passo com os olhos fixos em nosso
Líder. Ele não nos dirigirá num só passo fora do caminho.

Deus ofereceu Cristo ao nosso mundo a fim de nos salvar da
morte eterna. Contemplai-O, contemplai-O. Continuai olhando para
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Ele até refletirdes Sua imagem. Não aceiteis as palavras de homem
algum, a menos que possais ver que ele está de acordo com a ima-
gem divina, porque se o fizerdes, confirmá-lo-eis na prática do erro;
confirmá-lo-eis pedindo-lhe conselho e seguindo suas instruções.

O que necessitamos é da pura palavra da Santa Bíblia. Cristo
nos insta a harmonizarmos nossa vida com a sua. Devemos conhe-
cer o que significa guardar os mandamentos de Deus em verdade e
justiça. O amor que estava no coração de Cristo deve estar em nosso
coração para que possamos revelá-Lo àqueles que nos rodeiam. Pre-
cisamos ser diariamente fortalecidos pelo profundo amor de Deus,
e deixar esse amor resplandecer àqueles que estão ao nosso redor.
— Manuscrito 66, 1905.
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Mais que um profeta, 26 de Maio[169]

Filho do homem, Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel;
da Minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da Minha parte.

Ezequiel 3:17.

A noite passada, em visão, eu estava diante de uma assembléia
de nosso povo, apresentando um decidido testemunho com respeito
à verdade e o dever presente. Após o discurso, muitos se reuniram ao
meu redor, fazendo perguntas. Desejavam tantas explicações sobre
este, aquele, e outro ponto mais, que eu disse: “Um de cada vez, por
favor, para não me deixarem confusa.”

Então apelei-lhes dizendo: “Por anos tendes tido muitas evi-
dências de que o Senhor tem-me dado uma obra a realizar. Essas
evidências dificilmente poderiam ser maiores do que são. Poríeis de
parte todas essas evidências como uma teia de aranha, ante a suges-
tão da descrença de um homem? O que faz meu coração doer é o fato
de que muitos que estão agora perplexos e tentados são aqueles que
tiveram evidências em abundância, e oportunidade para considerar,
orar e entender, e contudo não discernem a natureza dos enganos
que são apresentados para influenciá-los a rejeitar as advertências
que Deus deu para salvá-los dos enganos destes últimos dias.”

Alguns têm tropeçado quanto ao fato de que eu declarei não
reivindicar ser profeta, e perguntam, por que é assim?

Não tenho qualquer reivindicação a fazer, apenas sou instruída a
ser a mensageira do Senhor. ... No princípio de minha obra muitas
vezes foi-me indagado: És uma profetisa? Eu sempre respondi: “Sou
a mensageira do Senhor.” Sei que muitos me têm chamado profetisa,
mas não tenho reivindicado esse título. Meu Salvador declarou-me
Sua mensageira. “Tua obra”, Ele me instruiu, “é transmitir Minha
palavra. Coisas estranhas se manifestarão; e em tua juventude Eu
te separei para levares a mensagem aos errantes, a levar a palavra
diante dos descrentes, e com a pena e a voz reprovar pela Palavra

314

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Ezequiel.3.17


Mais que um profeta, 26 de Maio 315

as ações que não estão corretas. Exorta pela Palavra. Farei Minha
Palavra aberta para ti. ... Meu Espírito e Meu poder estarão contigo.

“Não temas os homens, pois Meu escudo te protegerá. Não és tu
quem falas; é o Senhor que deu a mensagem de advertência e repro-
vação. Nunca te desvies da verdade sob quaisquer circunstâncias.
Concede a luz que Eu te darei. As mensagens para estes últimos [170]
dias serão escritas em livros, e permanecerão imortalizadas, para
testificar contra aqueles que outrora regozijaram-se na luz, mas que
foram levados a desistir por causa de sedutoras influências do mal.”
— Manuscrito 63, 1906.
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No livro de Daniel, 27 de Maio

Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a
inteligência em toda cultura e sabedoria; mas a Daniel deu

inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel 1:17.

A luz que Daniel recebeu diretamente de Deus foi dada espe-
cialmente para estes últimos dias. A visão que ele contemplou às
margens do Ulai e Hidequel, os grandes rios de Sinear, está agora em
processo de cumprimento, e todos os eventos preditos brevemente
se passarão.

Considera as circunstâncias da nação judaica quando as profecias
de Daniel foram dadas. Os israelitas estavam em cativeiro, o templo
havia sido destruído, seus serviços rituais suspensos. A religião deles
centralizava-se nas cerimônias do sistema sacrifical. Haviam feito da
forma exterior algo da máxima importância enquanto tinham perdido
o espírito do verdadeiro culto. Seu culto estava corrompido com
tradições e práticas do paganismo, e na realização dos ritos sacrificais
não olhavam além da sombra da substância. Não discerniam a Cristo,
a Verdadeira Oferta pelos pecados dos homens. O Senhor agiu ao
permitir que o povo fosse levado ao cativeiro e ao interromper os
serviços do Templo, a fim de que as cerimônias exteriores não se
tornassem a essência da sua religião. Os princípios e práticas deviam
ser purificados do paganismo, o serviço ritual interrompido a fim
de o coração poder ser revivido. A glória exterior foi removida para
que o espiritual pudesse ser revelado.

Na terra do cativeiro, ao retornar o povo ao Senhor em arre-
pendimento, Ele manifestou-Se a eles. Faltava-lhes a representação
exterior de Sua presença, mas brilhantes raios do Sol da Justiça
iluminaram-lhes a mente e o coração. Quando buscaram a Deus
em humilhação e angústia, os profetas receberam visões predizendo
acontecimentos futuros — a derrocada dos opressores do povo de
Deus, a vinda do Redentor, o estabelecimento do reino eterno. ...

A fim de que nossa obra tenha êxito, devemos cooperar com o[171]
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mensageiro celestial que deve iluminar toda a Terra com sua glória.
O Senhor te chama, como chamou a Daniel, para empregares teus
talentos dados por Deus para revelá-Lo ao mundo. ...

Daniel tinha companheiros e eles tinham uma obra especial a fa-
zer. Embora grandemente honrado neste trabalho, não se tornaram de
modo algum exaltados. Eram eruditos, habilitados em conhecimento
secular e também religioso; mas haviam estudado ciências sem se
corromperem. Eram equilibrados porque se submeteram ao controle
do Espírito Santo. Esses jovens davam a Deus toda a glória de suas
realizações seculares, científicas e religiosas. Seu conhecimento não
veio por acaso; obtiveram-no pelo fiel uso de suas faculdades; e
Deus lhes deu habilidade e entendimento. — Carta 134, 1898.
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Não podemos viver sem Deus, 28 de Maio

De novo, lhes falava Jesus, ... Eu sou a luz do mundo; quem Me
segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida.

João 8:12.

Não há ninguém que tenha seguido um caminho errado a quem
Jesus não perdoará, receberá e abençoará se com fé vier até Ele,
prostrando-se diante de Sua compaixão e poder, consciente de sua
fraqueza e desamparo. ...

Que pensamento confortador o de que Jesus é tocado pelos
sentimentos de nossas enfermidades! Ele foi tentado em todos os
pontos como nós somos tentados, e exatamente o tipo certo de ajuda
foi-nos provido para que se tão-somente pusermos nossos pés sobre
as pegadas de Jesus, estejamos seguros. Ele santificou o caminho
que Seus pés trilharam. Ouvimos Sua voz convidativa: “Segue-Me.”
Mateus 4:19. “Eu sou a Luz do mundo; quem Me segue não andará
nas trevas.” João 8:12. “No mundo, passais por aflições; mas tende
bom ânimo; Eu venci o mundo.” João 16:33.

Na experiência real Cristo venceu o mundo, e quão grande é
Seu amor por nós quando nos convida a irmos a Ele com todas as
nossas aflições, angústias, dores de coração, e perplexidades, com a
garantia de que nos ajudará. Ele trará luz e saúde a nossa vida. Se
colocarmos a mão na mão de Jesus Cristo, Ele porá nossos pés sobre
rocha sólida, um fundamento melhor do que jamais tivemos antes.
Ele nos fará mais fortes em Sua força e atuará em todos os nossos[172]
esforços.

Então quando nossas próprias almas tiverem experimentado Seu
toque sanador seremos levados a íntima comunhão com Jesus e
seremos coobreiros com Deus, não somente para restaurar o errante,
para reparar corações partidos e almas feridas, mas para compartilhar
coragem, fé e confiança. Esta é a obra dos obreiros de Deus —
levar a Jesus pessoas que se afastaram de Seus ensinos diretos e
aparentemente se despedaçaram sobre as rochas e recifes do pecado.
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A essas vidas partidas, aparentemente sem esperança, Ele promete
cura.

É mais difícil ensinar alguém que julga tudo saber do que quem
sente sua ineficiência e ignorância. Falo com discernimento quando
digo que a obra de reparar pessoas partidas por erros, mediante
pecado manifesto, é a mais difícil que podemos ter. Algum pecado
predileto foi cultivado e eliminou as linhas de controle, um mau
hábito não foi vigorosamente combatido e vencido, e oh! quão duro
é eliminar as cicatrizes que a alma tem alimentado!

Eu apelo a que não te demores, mas sê um sábio obreiro para
Deus, dedicando todo esforço para recuperar o tempo. Que nada te
detenha. ... O Senhor aceitará esforços consagrados e dedicados de
tua parte. — Carta 56, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.56%2C.1898


Lar, um pedaço do céu, 29 de Maio

Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a
edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a

sentinela. Salmos 127:1.

Nós que vivemos no fim dos tempos, temos o privilégio de
estudar o Antigo Testamento em ligação com o Novo. Nossa fé e co-
ragem deveriam fortalecer-se ao vermos as profecias se cumprindo.
Mas quantos há que são incrédulos. Quantos existem que revelam
egoísmo e grosseria no seu trato de uns com os outros. Quantos pro-
fessos cristãos parecem nunca estar satisfeitos a menos que estejam
empenhados em disputa. Quantos círculos familiares são despeda-
çados porque seus membros recebem sugestões de Satanás e agem
segundo elas.

Nenhuma palavra grosseira é pronunciada no Céu. Ali, nenhum
pensamento maldoso é acariciado. Ali, inveja, más suspeitas, ódio e[173]
luta não têm lugar. Perfeita harmonia prevalece nas cortes celestes.

Satanás sabe muito bem o que é o Céu, e qual é a influência dos
anjos. Sua obra é introduzir em toda família os cruéis elementos
da vontade própria, aspereza, egoísmo. Assim, ele busca destruir a
felicidade da família. Ele sabe que o espírito que reina no lar será
trazido para a igreja.

Que o pai e a mãe estejam sempre prevenidos quanto a suas
palavras e atos. O marido deve tratar sua esposa, a mãe dos seus
filhos, com o devido respeito, e a esposa deve amar e respeitar o
marido. Como pode ela fazer isto se ele a trata como uma serva
a receber ordens, reprovações e lhe atribui defeitos na frente dos
filhos? Ele a está forçando a não gostar dele e até a odiá-lo.

Que Deus possa ajudar pais e mães a abrirem as janelas da alma
na direção do Céu, permitindo que a luz de Cristo entre em sua vida
doméstica. A menos que o façam serão rodeados por uma neblina
muito prejudicial à espiritualidade.
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Pais e mães, trazei doçura, luz e esperança à vida de vossos filhos.
Bondade e amor operarão maravilhas. Nunca castigueis uma criança
com ira. Quando o fazeis, estais agindo como uma criança crescida
que não deixou para trás a irracionalidade da infância. Lutareis
zelosamente para serdes capaz de declarar: “Quando cheguei a ser
homem, desisti das coisas próprias de menino”? 1 Coríntios 13:11.

Antes de corrigir vosso filho, certificai-vos de ter falado com
vosso Pai celestial. Quando vosso próprio coração estiver enter-
necido pela simpatia, falai com o errante. Se a questão puder ser
resolvida sem o uso da vara, tanto melhor. — Manuscrito 71, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Cor%C3%ADntios.13.11
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A uma irmã idosa, 30 de Maio

Volta-te para mim e compadece-te de mim; concede a Tua
força ao Teu servo, e salva o filho da Tua serva. Salmos 86:16.

Querida Irmã McDearmon. ... Estou envelhecendo como tu. Não
me lembro exatamente de tua idade. Já passei de setenta e oito, mas
sou capaz de realizar uma grande porção de trabalho, escrevendo.
Eu anseio por descanso, mas o Senhor me preserva para que eu não
sofra muita dor. ...

Tu e eu não esperamos viver muito, mas nos firmaremos na
fé e na bênção do Senhor mediante a obediência a todos os Seus[174]
mandamentos. Estou tentando fazer o que posso, escrevendo as
coisas que preciso escrever. Desejo muito manter-me no trabalho
e dar meu testemunho até o final. Completarei setenta e nove no
dia vinte e sete de Novembro próximo. Posso ainda realizar muito
trabalho, escrevendo.

Embora tenha a mente cansada vejo ainda muito a ser feito. Em
breve nossa luta estará encerrada, mas o Senhor é bom e misericordi-
oso. Quando nosso combate findar descansaremos na esperança até
a manhã da ressurreição. Então a última trombeta soará, e veremos
o Rei em Sua beleza, e contemplaremos Seus imaculados encan-
tos. Minha querida irmã, temos uma preciosa esperança; que nosso
coração se firme constantemente em Deus. A verdade triunfará e
conquistará a vitória. ...

O Senhor será contigo. Ele é teu Socorro sempre presente, e
podes saber que nunca te deixará nem te abandonará. Deverias ter
o melhor cuidado, e viver teu tempo neste mundo, até o sereno
descanso, em plena esperança da recompensa do vencedor. Apenas
descansa em tua crença na verdade. Não te preocupes com nada.
Guardaste a fé e para ti está reservada uma coroa da vida, que Cristo,
o justo juiz, te dará naquele dia, e não somente a ti, mas a todos
quantos amam a Sua vinda. 2 Timóteo 4:8.
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O Senhor te guardará e te abençoará. Toda tua esperança, eu sei,
está em Jesus, e podes descansar em Seu amor. Os anjos de Deus
estarão ao teu redor. Podes descansar em nosso Senhor em serena
fé, e sempre crer que Ele tem tua vida “oculta com Cristo em Deus”.

Que o Senhor seja para ti uma contínua bênção, minha querida,
idosa irmã. Estou me apoiando totalmente no Senhor Jesus. Iremos
esperar, orar e crer, e confiaremos em Sua Palavra viva. Nossa que-
rida Irmã [Mary] Kelsey já passou pelos problemas da Terra. Ela
foi fiel e veraz. Nós nos encontraremos na cidade de nosso Deus.
— Carta 168, 1906.

Com muito amor,

Ellen G. White

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.168%2C.1906


A obra de Cristo e a nossa, 31 de Maio

Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:15, 16.

Pode ser surpreendente para alguns que a obra de Cristo não[175]
tenha sido extensiva às nações pagãs e confinada a uma região.
Mas as nações pagãs não estavam preparadas para Sua obra. Se
Ele tivesse dedicado Seu tempo à conversão do mundo gentio, teria
fechado a porta pela qual levaria Sua mensagem à nação judaica. ...

Freqüentemente pessoas de outras nações iam a Cristo para se-
rem curadas ou para fazerem algum pedido por seus parentes e
amigos. Essas pessoas representavam a grande família humana que
não conhecia a Deus ou a verdade, mas sentiam um anseio interior
por algo que não possuíam. Todos quantos iam a Cristo ouviam Sua
instrução, e ao ouvirem a palavra da verdade ficavam profundamente
impressionados. Ao falar palavras de esperança às pessoas cansadas
e insatisfeitas, ao curar as enfermidades daqueles que a Ele recor-
riam, Cristo estava estabelecendo um exemplo a ser praticado de
uma extremidade do mundo à outra. Estava falando e agindo pela
humanidade em geral. Embora geração após geração pereça, Suas
lições de serviço prático seriam dadas por Suas testemunhas. Ele
teria de ascender ao Céu, mas Sua obra deveria ser levada adiante
com maior poder do que antes, porque Ele e Seu Pai juntos haviam
de realizar por Seu povo coisas maiores do que tinham visto quando
esteve entre eles.

Devemos trabalhar enquanto é dia, pois a noite se aproxima,
e então ninguém poderá trabalhar. Nossa vida é comparável a um
dia, e quando nossa obra finda, quando o obreiro cessa sua incan-
sável atividade, a obra não termina. Outros a assumem. Embora os
instrumentos humanos pereçam, a obra de Cristo não cessa, mas
prossegue, cada obreiro realizando o serviço de Deus, atuando como
Cristo atuou.
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Muitas vezes sentimos que na obra de Deus há grandes tare-
fas a serem efetuadas que somos incapazes de realizar. Parecemos
amarrados. Lembremo-nos de que a obra de Cristo na Terra res-
tringiu-se a um limitado espaço geográfico. Contudo, multidões de
todas as partes do mundo ouviram Suas lições. Ele estava transmi-
tindo Sua mensagem àqueles que iriam posteriormente tornar-se
Seus discípulos.

Cristo apresentou aos Seus discípulos e ao mundo, um perfeito
exemplo da religião verdadeira. E quando os homens reconhecerem
a importância de demonstrar paciência, simpatia e consideração por
homens de perto e de longe, Cristo será revelado em Seus seguidores.
— Manuscrito 50, 1897.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.50%2C.1897
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Junho



Nunca renunciar a um princípio, 1 de Junho[176]

Darei na Minha casa e dentro dos Meus muros, um memorial e
um nome melhor do que filhos e filhas; um nome eterno darei a

cada um deles, que nunca se apagará. Isaías 56:5.

Sinto profunda simpatia por ti, sabendo que estás sendo tremen-
damente tentada. O inimigo está tentando fazer-te fraca e tornar-te
desanimada. Não sinto menos simpatia e profundo interesse por teu
esposo. Nosso Salvador será seu Salvador, se ele O aceitar. Jamais,
jamais qualquer um de nós deve sentir que não seja a mais elevada
honra tornar-nos filhos e filhas de Deus.

Minha irmã, nunca, nunca ceda à tentação de sacrificar um prin-
cípio cristão a fim de corresponder ao critério do mundo. Sê firme
e fiel, pois és comprada por um preço. Teu dever para com o teu
Salvador pode não te conduzir em caminhos suaves, porque teu Re-
dentor nunca trilhou caminhos de satisfação e indulgência próprias.
Ele não viveu para agradar a Si mesmo. Saiu do arraial, suportando
o insulto. Onde quer que a Providência te tenha colocado, Deus te
dará força para permaneceres firme na fé. Que nada se interponha
entre tua alma e Deus. ...

Cristo não nos deu meramente instruções quanto ao caminho em
que devemos viajar, mas Ele veio para ser nosso Mestre. Não nos
disse meramente como deveríamos obedecer, mas em Sua própria
vida deu-nos exemplo prático de como deveríamos obedecer. Assim,
Ele é um verdadeiro ajudador. Indo à nossa frente Ele abate os
obstáculos e nos diz para andar em Suas pisadas. Nosso bendito
Salvador declara: “Segue-Me. Eu conduzir-te-ei. ‘Eu sou o Caminho,
e a Verdade, e a Vida.’ João 14:6. Aquele que Me segue, não andará
na escuridão”. ...

Cristo serviu como Filho verdadeiro e obediente. Disse Ele:
“Tenho guardado os mandamentos de Meu Pai.” João 15:10. Santifi-
cação é obediência durante a vida toda. Podemos ser grandemente
honrados por ser co-participantes de Cristo. “Tomai sobre vós o Meu
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jugo”, recomenda Ele, “e aprendei de Mim, porque sou manso e
humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma.” Mateus
11:29. O exemplo da obediência de Cristo é perfeito e completo. ...

Minha irmã, o Senhor te ama, e Ele deseja que tenhas a coroa
da vida. “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de
modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, [177]
confessarei o seu nome diante de Meu Pai e diante dos Seus anjos.”
Apocalipse 3:5. As vestes brancas são os trajes da justiça de Cristo,
e todos quantos têm essa justiça são participantes da natureza divina.
Eles têm gravado sobre si, “o nome do Meu Deus, o nome da cidade
do Meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte
do Meu Deus, e o Meu novo nome”. Apocalipse 3:12. — Carta 48,
1898.
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A natureza como livro de ensinamentos, 2 de Junho

E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai
como crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem

fiam. Mateus 6:28.

A igreja de Cristo depende dEle para sua própria existência.
Somente mediante Ele pode ela obter contínua vida e força. Os
membros devem viver constantemente na mais íntima e vital rela-
ção com o Salvador Devem seguir Seus exemplos de abnegação e
sacrifício. ...

A verdade deve ser apresentada em várias maneiras. Alguns,
ocupando posições mais elevadas, a aprenderão através de figuras e
parábolas. Quando os homens trabalharem para revelar a verdade
com clareza, poderão converter seus ouvintes, pois o Senhor estará
presente como prometeu. ...

Deve ser feito tudo quanto for possível para tornar claro o mis-
tério da santidade. As coisas terrenas têm a função de ilustrar as
celestiais. Toda natureza é um livro de ensinamentos, um mestre
para todos quantos queiram aprender.

Em Seu maravilhoso Sermão da Montanha, Cristo usou os lírios
do campo em sua beleza, para ilustrar uma grande verdade. Sua lin-
guagem é adaptada ao intelecto em despertamento de uma criança.
O grande Mestre levou Seus ouvintes ao contato com a natureza
para que pudessem ouvir a voz que fala por todas as coisas criadas;
e à medida que seus corações se tornavam mais ternos e suas mentes
mais receptivas, Ele os ajudava a interpretar os ensinamentos espiri-
tuais das cenas que seus olhos examinavam. As parábolas, por meio
das quais Ele Se deleitava em ensinar lições de verdade, mostram
quão aberto era Seu espírito, para influências da natureza, e como
Ele Se comprazia em tirar lições espirituais das circunstâncias da
vida diária. Os pássaros do ar, os lírios do campo, o semeador e a[178]
semente, o pastor e a ovelha; com tais parábolas Cristo ilustrava
verdades imortais. Ele extraiu ilustrações dos fatos da vida e da
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experiência familiar dos ouvintes: o tesouro oculto, a pérola, a rede
de pesca, a moeda perdida, o filho pródigo, as casas sobre a rocha e
sobre a areia. Em Suas lições havia algo para interessar toda a mente
e apelar a todo o coração. Desse modo, a tarefa diária em vez de
ser uma mera rotina de trabalho, destituída de pensamentos mais
elevados, era iluminada e exaltada por constantes recordações do
espiritual e invisível.

O Senhor Jesus abria para a mente a verdadeira filosofia do
grande livro de ensinamentos da natureza. ... Precisamos de obreiros
que obtenham amplidão mental pelo estudo do livro que Deus abriu
diante de nós em Suas obras criadas. Anjos cooperam com aqueles
que proclamam as verdades representadas pelas coisas da natureza.
Essas coisas não são Deus, mas amostras da obra de Suas mãos.
— Carta 223, 1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.223%2C.1905


“Sê forte”, 3 de Junho

Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra
que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Josué 1:6.

Há muitos meses tenho estado perturbada por ver alguns de
nossos homens sensatos, os quais Deus empregou em Sua causa,
perplexos diante de argumentos científicos de instrumentos satâ-
nicos. Não sei de que forma devo agir. Enquanto estava refletindo
sobre essas coisas no sábado à noite uma semana atrás, tive uma
visão na qual falava perante uma grande assembléia que me fez
muitas perguntas com respeito à minha obra e escritos.

Fui instruída por um mensageiro celestial para não me sobrecar-
regar, preocupando-me com as declarações e dúvidas que Satanás
lhes está introduzindo na mente. “Permanece como a mensageira de
Deus em toda parte, em qualquer lugar”, foi-me recomendado, “e
dá o testemunho que te darei. Se o Espírito Santo não é recebido,
mas rejeitado, todas as tuas palavras serão como relatos ociosos.
Sê livre. Apresenta os testemunhos que o Senhor Jesus tem para
apresentares em termos de reprovação e repreensão, e na obra de
encorajar e elevar a alma, ‘ensinando-os a guardar todas as coisas
que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até
à consumação do século’”. Mateus 28:20.

Quando voltei da visão, estava orando com grande fervor e zelo e[179]
não pude cessar de orar. Minha alma foi fortalecida, pois as palavras
foram ditas: “Sê forte, sim, sê forte. Que nenhuma das palavras
sedutoras de pastores ou médicos angustiem tua mente. Dize-lhes
para tomarem a luz que lhes foi dada nas publicações. A verdade
sempre sairá vitoriosa. Vai em frente. Não assimiles a descrença de
quem quer que seja para tentar convencê-lo. ...

“Se argumentos convincentes e os sinais do Espírito Santo evi-
denciados no último meio século não forem aceitos como evidência
digna de confiança, nada os trará ao bom senso, porque o sedutor
engano do inimigo perverteu seu discernimento. ...
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“Vai em frente. Tende bom ânimo. Se o Espírito de Deus for
acolhido na mente e coração em lugar da operação dos espíritos
malignos, todos quantos têm atuado contra Deus, assumirão uma
conduta correta. Deve ser feita agora uma grande obra para conven-
cer as pessoas. A mensagem não deve, de modo algum, ser mudada
daquilo que tem sido. Segundo foi predito nas Escrituras, haverá
espíritos sedutores e doutrinas de demônios no meio da Igreja e
essas más influências aumentarão; mas apega-te firme ao princípio
de tua confiança até o fim. ...

“Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Não dediques
tempo precioso tentando convencer aqueles que, se possível, muda-
riam a verdade de Deus em mentira.” — Manuscrito 61a, 1906.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.61a%2C.1906


A luz vem na forma de raios brilhantes, 4 de Junho

Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu
progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4:15.

O grande plano da redenção deveria ser para nós uma questão
de fervorosa ação de graças. As promessas de Deus nunca falharão
se constantemente vigiarmos e orarmos. ...

Nosso conhecimento deveria dar espiritualidade ao entendi-
mento. Nosso conhecimento das Escrituras deveria ser prático. O
Senhor Se compraz quando aqueles que a Ele estão ligados, estão
cheios do conhecimento de Sua vontade. Seus servos deveriam dia-
riamente obter mais conhecimento dEle. Devem crescer diariamente
em graça e entendimento espiritual, fortalecendo-se com poder na
medida de Sua gloriosa majestade. Devem crescer em eficiência
espiritual para que possam dar força ao povo de Deus.[180]

Deus não pede a pecadores que entrem para a Sua causa com
traços naturais de caráter, a fim de fracassarem perante o Universo
celestial e diante do mundo. ... O espírito duro e cruel, que julga e
condena, tem deixado a marca do inimigo sobre todas as coisas. Mas
a misericórdia deve tomar o lugar e deixar sua vasta impressão sobre
todos os planos. O mundo deve ver princípios diferentes daqueles
que até aqui foram apresentados. Cristo foi levantado na cruz. Ele
não apela a qualquer homem para manufaturar provas e tribulações
para Seu povo. Ele lhes apresenta Seus requisitos e lhes oferece o
convite: “Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarrega-
dos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de
Mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso
para a vossa alma. Porque o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve.”
Mateus 11:28-30. Suportai Meu jugo, e... encontrareis o descanso
que chega somente ao obediente.

Cristo convida todos a irem a Ele, mas quando vão, devem aban-
donar seus pecados. Todos os seus vícios e leviandades, todo o seu
orgulho e mundanismo devem ser postos aos pés da cruz. Ele requer
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isto, porque os ama e deseja salvá-los; não em seus pecados, mas de
seus pecados. Aquele que aceita a verdade anseia por transformação,
e a luz vem a ele na forma de brilhantes raios.

A verdade deve ser aceita e praticada, porque Cristo assegura
que ela é a Palavra do Deus vivo. Os mais brilhantes raios de luz no
limiar do céu, são lançados sobre o caminho em que Deus requer
que Seu povo ande. Quando os pecadores aceitam a Cristo como seu
Salvador pessoal, reconhecem a grandeza, a dádiva que Deus lhes
concede, e louvor e gratidão fluem ao divino Doador.

A recuperação de pessoas do pecado deve ser revertida em bon-
dade para com os homens e glória a Deus. — Manuscrito 44, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.44%2C.1901


Por que experiências inquietantes, 5 de Junho

Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem
repousado nas fezes do seu vinho; não foi mudado de vasilha
para vasilha, nem foi para o cativeiro; por isso, conservou o

seu sabor, e
[181]

o seu aroma não se alterou. Jeremias 48:11.

Moabe nada sabia do processo de agitação, e o povo fez pouco
progresso moral e espiritual. “Por isso, conservou o seu sabor, e o
seu aroma não se alterou.” Jeremias 48:11.

Uma vida de monotonia não é o que mais contribui para o cres-
cimento espiritual. Alguns podem atingir o mais elevado padrão de
espiritualidade somente mediante o interromper da ordem regular
das coisas. ...

Deus deseja que os seres humanos sejam mais intimamente
associados a Ele. Portanto Ele os afasta de seus amigos e conhecidos.
Quando Deus estava preparando Elias para a trasladação, mudou-o
de lugar para lugar a fim de que ele pudesse deixar atrás os métodos
e costumes que havia previamente seguido, e não se acomodasse,
deixando assim de obter grandeza moral e firmeza espiritual. Foi
desígnio de Deus que a influência de Elias se tornasse um poder para
levar muitas pessoas a uma experiência mais perfeita.

Possam aqueles a quem não se permite repousarem em quietude,
devendo estar constantemente em ação, armando sua tenda à noite
num lugar e em outro na noite seguinte, lembrar-se de que o Se-
nhor os está conduzindo e que essa é Sua maneira de ajudá-los a
formar caráter perfeito. Em todas as mudanças que se requer que fa-
çamos, Deus deve ser reconhecido como nosso Companheiro, nosso
Guia, nossa Fortaleza e nossa Dependência. Devemos estar sempre
atuantes, avançando em conhecimento, e assim será que outros pro-
gredirão no conhecimento do Senhor. Ele iluminará, como a manhã,
o seu caminho.
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O Senhor tem vários meios de testar e provar Seu povo. Re-
petidas vezes Ele tem efetuado mudanças para verificar se Seus
instrumentos humanos observam os Seus mandamentos. Quando em
Sua providência vê que mudanças são essenciais para a edificação
do caráter, Ele altera o curso tranqüilo da vida. Ele requer que mu-
danças sejam feitas para que Seus obreiros não fiquem estagnados
por seguir a ordem regular.

Estamos vivendo num tempo que clama por ação decidida e
santificada. Tudo quanto pode ser feito pelos seguidores de Cristo
deve ser posto em ação, pois o inimigo atua com todo seu poder para
impedir que pessoas recebam a verdade. ... Contudo, a obra de Deus
deve ir em frente. Devemos semear sobre todas as águas, embora
saibamos que muitos procurarão extinguir a luz da verdade. — Carta
59, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.59%2C.1901
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Agora é o tempo! 6 de Junho[182]

Quanto a mim, bom é estar junto a Deus; no Senhor Deus
ponho o meu refúgio, para proclamar todos os Seus feitos.

Salmos 73:28.

Se já houve uma época na história dos adventistas do sétimo dia
em que estes deveriam se erguer e resplandecer, é agora. Nenhuma
voz deveria ser impedida de proclamar a terceira mensagem angélica.
Que ninguém por temor de perder prestígio com o mundo, obscureça
um raio de luz sequer que proceda da Fonte de toda luz.

Realizar a obra de Deus para estes últimos dias requer coragem
moral, mas não sejamos guiados pelo espírito de sabedoria humana.
A verdade deveria representar tudo para nós. Deixai aqueles que
desejam ficar famosos no mundo, seguir o mundo. O grande conflito
está próximo, quando então todos se posicionarão. Todo o mundo
cristão estará envolvido. Diariamente, a cada hora, devemos ser
influenciados por princípios da Palavra de Deus. O eu deve ser
santificado pelos princípios da justiça, misericórdia, e amor de Deus.

A cada momento de incerteza, orai, e ardentemente perguntai:
“Este é o caminho do Senhor?” Com vossas Bíblias perante vós,
consultai a Deus sobre aquilo que Ele deseja que façais. Princípios
santos são revelados na Palavra de Deus. A fonte de toda verdadeira
sabedoria é encontrada na cruz do Calvário.

Por toda parte vemos evidência crescente de que a mensagem que
temos de Deus deve ser a última mensagem de advertência às igrejas
do mundo. Contudo, os anos passam para a eternidade e as igrejas
continuam não sendo advertidas. Fui instruída a falar a meus irmãos
e perguntar: “Estamos conscientes da negligência?” Foi-me dada
uma mensagem após outra para nossos irmãos, encorajando-os a
iniciar a obra em todo lugar que se abra para tal. Se obreiros saíssem
para o trabalho, o Senhor os abençoaria e tornaria seus esforços
frutíferos. Ao ouvirem as razões de nossa fé as pessoas se tornarão
interessadas e se converterão. Há muitos lugares estratégicos abertos
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àqueles que trabalharem na conquista de pessoas. Não deveríamos
ser egoístas em reter obreiros muito tempo num lugar, mas estar
dispostos a nos sacrificarmos para que a obra possa ser iniciada em
outras cidades que necessitam da luz. ...

Conclamemos aqueles que foram convertidos do erro para a
verdade, a se tornarem missionários para a proclamação do conheci-
mento da verdade. Elaborai alguma forma de tornar-vos relacionados
com o povo. ... Se trabalhardes com sabedoria, com interesse de
todo coração e alma, e com ardorosa oração a vosso Pai celestial,
achareis acesso às pessoas. ...

Possam aqueles que já estão no trabalho abrir o caminho para
outros que desejam trabalhar e que estão aptos a tomar parte em
esforços missionários. — Carta 94a, 1909.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.94a%2C.1909


Chamados para a glória e virtude, 7 de Junho[183]

Por isso mesmo, vós, reunindo toda vossa diligência, associai
com a vossa fé a virtude; com a virtude, o conhecimento. 2

Pedro 1:5.

Deus nos chamou para glória e virtude. Não temos qualquer
direito de assimilar as coisas do mundo — vestuário, conversação
e maneira de vida mundana. Deus nos deu um elevado padrão a
alcançar. Para capacitar o homem a alcançar esse padrão, Deus
enviou ao mundo Seu Filho unigênito. Em nosso benefício, Cristo
realizou um sacrifício infinito. Pôs de lado Sua coroa real e Sua
veste majestosa, revestiu Sua divindade com humanidade, e veio ao
nosso mundo para ensinar a homens e mulheres as leis da vida e da
salvação, as quais eles devem cumprir à risca a fim de terem vida
eterna no reino de glória.

Satanás alegava ser impossível para os seres humanos guardarem
a lei de Deus. A fim de provar a falsidade dessa alegação, Cristo
deixou Seu elevado comando, tomou sobre Si a natureza do homem
e veio à Terra para colocar-Se à cabeça da raça caída, com o objetivo
de demonstrar que a humanidade poderia enfrentar as tentações de
Satanás. Ele tornou-Se a Cabeça da humanidade para ser assaltado
com tentações em todos os pontos em que a caída natureza humana
seria tentada, para que pudesse saber como socorrer a todos que são
tentados. Assumindo nossa natureza, Ele foi fiel ao padrão divino
de justiça, obtendo vitória sobre Satanás. Ele foi tentado em todos
os pontos como nós, mas permaneceu sem pecado.

Antes que Cristo viesse em pessoa para revelar o caráter de Seu
Pai, Satanás julgou que teria o mundo inteiro do seu lado. E hoje, o
inimigo está ainda jogando o jogo da vida com todos. Ele tenta in-
troduzir discórdia e divisão. Mas se somos participantes da natureza
divina apresentar-nos-emos unidos como um todo. Não pensemos
que nossas igrejas possam desfrutar a bênção de Deus enquanto
se encontram num estado de desunião. Neste mundo devemos ser
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representantes de Cristo. Ele nos chamou para a glória e virtude.
Como representou o Pai, assim devemos representá-Lo ao mundo.
...

Temos uma grande obra a realizar para o Mestre. Após Jesus ter
sacrificado tanto em nosso favor, dando Sua vida em troca da nossa [184]
salvação, iremos nós, por nosso curso de ação, fazê-Lo envergonhar-
Se de nós?

É para glória de Deus que Ele nos concede Sua virtude. Ele
deseja ver-nos alcançar o mais alto padrão. Quando movidos por
fé ardente lançamos mão do poder de um Cristo vivo, quando plei-
teamos Suas infalíveis promessas e as reivindicamos como nossas,
quando buscamos o poder do Espírito Santo, estamos comendo do
corpo e bebendo do sangue do Filho de Deus. — Manuscrito 77,
1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.77%2C.1902
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Todos podem vencer, 8 de Junho

Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na
verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal

maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9:24.

Os recursos do Céu são ilimitados e estão todos à nossa disposi-
ção. Por que então, pergunto, o progresso da obra de Deus em nosso
mundo é tão vagaroso? Por que Cristo é tão tristemente mal repre-
sentado? Por que não estão os seguidores do Senhor aumentando
em conhecimento e pureza, santidade e poder?

Não são apresentados perante os seguidores de Cristo as mais
elevadas virtudes a serem cultivadas, as mais elevadas honras a
serem obtidas? Deus os chama para entrarem numa corrida em que
todos podem vencer. Ele os chama para que se alistem no combate
em que todos podem ser vencedores. ...

Quando o cristão toma seu voto batismal, é-lhe prometida ajuda
divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão prontos para atuar em
seu benefício. Deus coloca os recursos do Céu à sua disposição, para
que ele possa tornar-se um vencedor. Seu próprio poder é pequeno,
mas Deus é onipotente, e Deus é seu ajudador. Diariamente ele
deve dar a conhecer seus desejos perante o trono de graça. Pela
fé e confiança, por valer-se dos recursos providos, ele sairá mais
do que vencedor. Por que, então, não deveriam aqueles que estão
combatendo contra os poderes das trevas, marchar adiante com fé e
coragem? Deus, Cristo e o Espírito Santo estão a seu lado. ...

Quando nos lembramos que ninguém sabe quando seu tempo de
graça findará, como ousamos viver despreparados, desprevenidos
para encontrar com nosso Senhor? Como ousamos continuar peca-[185]
dores e maculados? Por que não temos medo? Por que não estamos
perturbados? Por que não percebemos nosso perigo?... O Senhor
operaria poderosamente por Seu povo, se este abandonasse as obras
das trevas e se revestisse de Sua justiça. ...
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Deus apela àqueles que alegam ter um conhecimento da verdade
para demonstrarem por indisputável obediência que são fiéis solda-
dos da cruz. Possam aqueles que permanecem de pé sob a bandeira
ensangüentada do Príncipe Emanuel, nada fazer que desonre a causa
pela qual estão lutando. ...

A obra que Cristo realizou sobre a Terra, deve ser cumprida
por Seus seguidores. Com poder e eficiência trazidos pelo Espírito
Santo, devem levar adiante Seu plano para a restauração da imagem
divina na humanidade. O Senhor fará grandes coisas por eles quando
trabalharem sob a direção do Espírito Santo. Mas devem se colocar
sob inteira dependência de Deus. — Manuscrito 13, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.13%2C.1902


A receita divina, 9 de Junho

Eu sou o Pão vivo que desceu do Céu; se alguém dEle comer,
viverá eternamente; e o pão que Eu darei pela vida do mundo

é a Minha carne. João 6:51.

Para a saúde e vitalidade da alma, o Médico divino receitou
comunhão com Ele. Devemos sentar-nos a Seus pés e aprender dEle
como ser mansos e humildes de coração. A saúde espiritual depende
do alimento fornecido à mente e do ar que é respirado.

A alma carece de alimento, e para obtê-lo, a Palavra de Deus
deve ser estudada. ... A respiração de ar puro é essencial para a
cura de enfermidades. E não é menos essencial que a atmosfera que
respiramos na vida espiritual, seja pura. Isso é essencial para um
salutar crescimento na graça. Respirai a pura atmosfera que produz
pensamentos puros e palavras nobres. Preferi a sociedade cristã.
O cristão não terá saúde espiritual a menos que seja cauteloso no
tocante a suas amizades. ...

Todo o cristão que é realmente um cristão deve crescer. Deve
constantemente crescer em sabedoria e conhecimento. Dia após dia
deve aproximar-se mais da plena estatura de um homem em Cristo
Jesus. A fim de ser um seguidor do Mestre, ele deve crescer. Deve
avançar para uma mais profunda apreciação do amor de Deus e um[186]
conhecimento mais claro de Sua vontade. Se sua luz não brilha mais
e mais intensamente, sua fé se torna fraca, seu amor fenece. E a
menos que veja e reconheça seu perigo, está causando mais mal à
obra de Deus do que um incrédulo declarado. A piedade deixa o
templo da alma. Ele se desvia de modo descuidado de deveres e
responsabilidades. O Filho de Deus é novamente crucificado por ele
e é abertamente envergonhado.

O exercício é essencial para o crescimento na graça. Quando
os espiritualmente enfermos se dão ao exercício espiritual, há uma
transformação de caráter. A saúde da vida espiritual depende do
exercício. Mas a espiritualidade não pode crescer enquanto o cora-
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ção está cheio das corruptoras feridas do egoísmo. A alma precisa
ser limpa e purificada pela refinadora graça de Deus. O canal de
comunicação entre a Terra e o Céu deve ser mantido livre de toda
obstrução para que a alma possa receber de Cristo um suprimento de
água viva. E todo o nervo e músculo espirituais devem ser postos em
plena atividade. Deus nos deu muitas oportunidades para trabalhar
por Ele. A menos que aproveitemos essas oportunidades, não pode-
mos ser cristãos em crescimento. Quando Cristo for transformado
na esperança da glória em nosso interior, uma decidida mudança
será constatada na experiência religiosa dos professos cristãos. —
Manuscrito 50, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.50%2C.1901


Deus requer o coração inteiro, 10 de Junho

Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o
Senhor, teu Deus, andes nos Seus caminhos, e guardes os Seus

mandamentos, e os Seus estatutos, e os Seus juízos, então,
viverás e te multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará

na terra a qual passas para possuir. Deuteronômio 30:16.

Quando as pessoas são verdadeiramente convertidas, seus gostos
são transformados. Em todos os seus gastos terão um único propó-
sito: manter a glória de Deus em vista; ter uma influência correta na
igreja; em todas as suas ações testificar ao mundo que são filhos de
Deus e que, mediante a fé, foram feitos participantes da abnegação
de Cristo e de Seu grande amor pelas pessoas a perecer. Cuidarão
constantemente para não elevarem um padrão mundano em lugar da[187]
bandeira de Jesus Cristo.

Que contas aqueles de_____ terão de prestar, sendo que têm
a Bíblia para guiá-los quanto ao espírito e ação que precisam ter
a fim de conduzir pessoas das trevas para o caminho aberto aos
remidos no Senhor. Quanto dinheiro não é gasto a fim de seguir os
anseios e desejos de um coração carnal e agradar e glorificar o eu?
Quantos recursos poderiam fluir para o tesouro do Senhor, sendo,
no entanto empregados em favor do próprio eu. E no juízo aquelas
pobres pessoas tentadas que viveram para agradar a si mesmas verão
essas coisas da maneira como Deus as tem avaliado. Verão como
poderiam ter economizado e ajudado, se não estivessem preocu-
padas com o eu. Todos aqueles possuidores de um conhecimento
da Verdade, têm uma obra a fazer para merecer a compaixão de
Cristo. “Sois coobreiros de Deus.” A salvação de pessoas está acima
de qualquer outro interesse. É mais elevada do que qualquer outro
empreendimento, pois é medida pela cruz do Calvário. ...

Há uma obra dada por Deus a ser realizada por todos nós. Nin-
guém deve ficar ocioso. Ninguém deve ser egoísta e egocêntrico.
E muito fácil tornarmo-nos assim e Satanás está constantemente
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agindo para que esse espírito egoísta seja manifestado por professos
cristãos.

Gostaria de poder fazer a Igreja compreender quão terrível é
professar sermos cristãos enquanto, em lugar de conduzirmos nossos
pensamentos e ações na direção do Céu, abrigamos um caráter que
se adapta aos planos de Satanás pois ele pode usar-nos como meio
de apartar outros da verdadeira piedade e zelosa obra cristã. O sal
que perdeu seu sabor nunca poderá beneficiar o mundo. Torna-se
assim inútil somente servindo para ser lançado por terra e ser pisado
pelos homens. ...

Quem são aqueles que levam a armadura de Jesus Cristo? Quem
são os que se agrupam sob a bandeira para trabalhar como soldados
fiéis e bem disciplinados? Deus nos fez mordomos, e espera-se
que um mordomo seja achado fiel. ... Deus deseja todo o coração.
— Manuscrito 10, 1892.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.10%2C.1892


A quem confessaremos? 11 de Junho

Confessei-Te o meu pecado e a minha iniqüidade não mais
ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões;

e
[188]

Tu perdoaste a iniqüidade do meu pecado. Salmos 32:5.

Minha querida irmã: Há algumas coisas que devem ser confessa-
das somente a Deus. Se prejudicaste a um irmão ou uma irmã, tens
a luz que foi dada na Palavra: “Se, pois, ao trazeres ao altar a tua
oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu
irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta.” Mateus 5:23, 24. ...

Se teu pecado é entre ti e Deus, não precisas torná-lo público,
porém, confessa-o a Deus. Muitas vezes nós, pobres e fracos mortais,
agimos de modo nada recomendável na questão da confissão de
pecados a outros seres humanos. ...

Leia todo o capítulo décimo oitavo de Mateus e acharás alívio,
coragem e esperança em seus ensinamentos. Vai em frente com
fé. Trabalha com objetividade. Aconselho-te a levares teu caso
ao Senhor Jesus em oração. Crê que Ele te ouve e que quando
confessares teus pecados, te arrependeres, ... encontrarás perdão.
Age como alguém a quem o Senhor tem corrigido no sentido de te
purificar e salvar. ...

Nunca renuncies a tua fé e esperança em Deus. Apega-te às
promessas. Não confies em teus sentimentos, e sim na Palavra de
Deus. Crê nas garantias do Senhor. Toma tua posição conforme
o manifesto “Assim diz o Senhor”, e descansa ali, com ou sem
sentimento de arrebatamento. A fé não é sempre acompanhada por
sentimentos de arrebatamento, mas “esperança em Deus”. Atos dos
Apóstolos 24:15. Confia completamente nEle. ...

Minha irmã, confia no Senhor como uma criancinha confia em
seu pai terreno. Apega-te ao Salvador. Não permitas que nada separe
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tua alma de Deus. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nEle crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16. Busca a misericórdia;
espera a misericórdia. Busca continuamente as bênçãos. Procura
vê-las, reconhecê-las e não te queixes, não lamentes. Não ponhas
culpa sobre Deus, mas diz: “ó Senhor, eu creio, embora seja uma
pecadora, e porque sou uma pecadora. ... Tu és a Verdade, e em Tua
Palavra eu creio.”

Necessitas de uma crença esclarecida na Palavra de Deus. Esta
Palavra é nossa regra de ação. Não deves permanecer por muito
tempo perguntando: “Que devo fazer?” Tua primeira pergunta é:
“No que devo crer?” A crença correta significa a ação correta. Cristo
deu Sua vida para possibilitar que sejas participante da natureza
divina. ... Lembra-te que o Senhor abençoará a todos que depositam
confiança nEle. — Carta 159, 1905.

Tua irmã,

Ellen G. White
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A mão de Deus está na direção, 12 de Junho[189]

Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu
poder. Efésios 6:10.

O futuro está perante nós e acontecimentos imprevistos certa-
mente irão acontecer, mudando o aspecto presente das coisas no
mundo. Sensualismo e cobiça estão esforçando-se para obter a su-
premacia. Opressão e ódio serão exercidos para destruir. Inspirados
por um poder de baixo, os agentes de Satanás atuarão com intensi-
dade para levar a efeito sua vontade. “... mas os perversos procederão
perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entende-
rão.” Daniel 12:10. Toda pessoa verdadeiramente convertida vestirá
a armadura de Deus, e enfrentará corajosamente o inimigo invisí-
vel. Os servos de Deus reconhecerão a necessidade de partilhar a
natureza divina. ...

Agora é nosso tempo de perigo. Nossa única segurança está em
galgar as pisadas de Cristo, e levar o Seu jugo. Tempos de tribulação
estão diante de nós. Em muitos casos, nossos amigos nos rejeitarão.
Sem causa, homens se tornarão nossos inimigos. Os motivos do
povo de Deus serão mal interpretados, não somente pelo mundo,
mas por seus próprios irmãos. Os servos do Senhor serão colocados
em, situações difíceis. Será criada uma tempestade num copo de
água para justificar a atitude egoísta e a injustiça dos homens.

Será menosprezada e diminuída a obra que homens realizaram
fielmente, porque prosperidade aparente não acompanhou seus es-
forços. Por meio de falsas acusações, esses homens serão vestidos
com as negras vestes da desonestidade, pois circunstâncias além de
seu controle tornaram sua obra duvidosa. Serão apontados como
homens que não merecem confiança. E isso será feito pelos mem-
bros da igreja. Os servos de Deus devem armar-se com a justiça de
Cristo. Não devem esperar que irão escapar do insulto e injustiça.
Serão chamados exaltados e fanáticos. Mas que não desanimem. A
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mão de Deus está na direção de Sua providência, guiando Sua obra
para a glória do Seu nome.

Deus apela a Seu povo para que seja uma luz brilhante no mundo,
resplandecendo em meio às trevas do pecado. Viver de acordo com
o Doador de Vida traz suas recompensas. Ele andou fazendo o bem.
Assim fará todo verdadeiro seguidor de Sua vontade, cheio de um
senso sagrado de sua lealdade a Deus e seu dever para com seus
semelhantes. Mediante o conhecimento da verdade apresentada por
Jesus, os cristãos devem crescer em graça, aproximando-se constan- [190]
temente da perfeição de caráter. — Manuscrito 75, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.75%2C.1902


Um lar de eterna luz, 13 de Junho

Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial.
Por isso, Deus não Se envergonha deles, de ser chamado o seu
Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11:16.

Temo que um agressivo combate ao mundo, à carne, e ao inimigo
não tem sido mantido. Se devemos seguir um exemplo como o de
Cristo não podemos, devido a um cristianismo meio morto, nos
contentar com o espírito cobiçoso e egoísta do mundo, partilhando
de sua impiedade e condescender com suas falsidades. Não! Pela
graça de Deus devemos permanecer firmes aos princípios da verdade,
mantendo firme até o fim o princípio de nossa confiança. Devemos
ser incansáveis no trabalho, “fervorosos no espírito, servindo ao
Senhor” (Romanos 12:11), Aquele que é o nosso Mestre, o próprio
Cristo. A Ele devemos olhar. DEle devemos receber nossa sabedoria.
Por Sua graça devemos preservar nossa integridade, aceitando a
Palavra de Deus como nosso padrão, e permanecendo diante do
Senhor em mansidão e contrição.

Anseio tanto ver a profunda ação do Espírito de Deus. Será
que descerá algum dia sobre nossas fileiras como fez no passado?
“Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o
qual tem o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar, mas habito
também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito
dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.” Isaías 57:15.

A palavra do Senhor nunca reprime a atividade do homem. Ela
aumenta a utilidade ao guiar a atividade na direção correta. O Senhor
não deixa o homem sem um objeto que sirva de alvo. Coloca diante
dele a eternidade, com todas as suas solenes realidades, e dá-lhe um
entendimento de temas imortais, imperecíveis. Ele apresenta verda-
des valiosas, enobrecedoras para que possa avançar num caminho
seguro, em busca de um objeto digno do ardente empenho em todas
as suas capacidades.
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O homem aumentará em poder ao prosseguir conhecendo ao
Senhor. Ao esforçar-se para alcançar o mais elevado padrão, a Bíblia
é como uma luz para guiar seus passos no caminho ao Céu. Nessa [191]
Palavra ele descobre que pode ser um filho de Deus, um membro da
família real, co-herdeiro com Cristo de uma herança imortal.

O Livro-guia aponta-lhe o país celestial, as riquezas insondáveis
e os tesouros do Céu. Ao prosseguir em sua busca de conhecer o
Senhor, está assegurando-se eterna felicidade. Dia a dia a paz de
Deus é sua recompensa, e pela fé ele vê um lar de eterna luz, livre de
todo sofrimento e desilusão. Deus dirige seus passos e o impede de
tropeçar, santificando e elevando suas energias. — Carta 45, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.45%2C.1901


A todo homem é atribuída sua obra, 14 de Junho

Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do
Senhor arvorará contra ele a Sua bandeira. Isaías 59:19.

Professos cristãos que vivem de modo egoísta e indiferente abor-
recem a Cristo. Não sejamos cristãos mornos, sem piedade no trata-
mento de outros. Devemos cercar-nos de uma atmosfera de coragem
e esperança. Falemos palavras agradáveis, encorajadoras aos que
nos rodeiam. ...

Acariciemos a verdade de Deus. A menos que tenhamos êxito em
obter a vida eterna, seria melhor para nós que nunca houvéssemos
nascido. Não recusemos a nos valermos dos privilégios que são
nossos mediante o sacrifício de Cristo. Embora igual a Deus, Ele veio
a este mundo para dar Sua vida por nós. Sobre a cruz do Calvário, Ele
sofreu uma morte humilhante para que pudesse fazer expiação pelos
pecados daqueles que O recebem como seu Salvador. Àqueles que
O recebem, e nEle crêem, Ele promete dar poder para se tornarem
filhos de Deus.

Jesus nos ama. Ele nos adquiriu com Seu sangue. Não houvesse
Ele nos amado, não teria morrido por nós. Seu coração de amor é
ofendido quando agimos de modo a contrariá-Lo, porque estamos
prejudicando Seu plano para nossa salvação. Deus não pode aben-
çoar aqueles que se opõem a Ele, aqueles que recusam aceitar as
palavras de conforto e paz que trariam luz e amor a suas almas.

A todo homem é atribuída sua obra. Aqueles que estão ligados a
Deus revelarão essa união trabalhando com Ele. São co-participantes
de Deus e de Cristo. São co-herdeiros com Cristo, de uma herança
imortal.

Se neste mundo fazemos nosso melhor, seguindo nosso divino
Exemplo, vencendo mediante a força que Ele concede, asseguramos[192]
uma entrada triunfante nas cortes de cima. Ali, Cristo nos conduzirá
por rios de água viva e nos ensinará o significado das providências
que neste mundo não compreendemos. Então seremos capazes de
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discernir o amor de Deus nas manifestações que agora nos parecem
ser adversidades. Veremos que nos foram permitidas provações para
remover nossos traços de caráter divergentes dos de Cristo, e para
fortalecer nossos pontos fracos.

Deus vos chama para submeter-vos a Ele. Não vireis? Não Lhe
dareis as melhores e mais santas afeições do coração? Não recebereis
dEle ouro provado no fogo para que sejais ricos, e vestiduras brancas
para serdes vestidos? Não permitireis que Ele unja vossos olhos com
o colírio celestial para que possais ver claramente? — Manuscrito
114, 1903.
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Hoje, 15 de Junho

Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se
chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo

engano do pecado. Hebreus 3:13.

Querida irmã _____: “A qual temos por âncora da alma, segura e
firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou
por nós, tendo-Se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a
ordem de Melquisedeque.” Hebreus 6:19, 20.

Temos toda razão para confiar em Deus e levar todas as nossas
preocupações e ansiedades a Jesus Cristo a fim de que nos relacio-
nemos melhor com Ele. Não deveria ser uma coisa difícil lembrar
que o Senhor Jesus está desejoso de que levemos a Ele todas as
nossas angústias e indagações. “Leva-as ao Senhor em oração”, e
então deixa tuas indagações e cargas com Ele. Quão mais feliz se-
ríamos se fizéssemos isso. Podes ir a Ele como uma criança vai a
seus pais, dizendo: “Aqui, Senhor, tenho carregado meu eu como
se pudesse salvar a mim mesma por muito tempo. Minhas cargas
são demasiado pesadas para eu carregar por mais tempo. Tu podes
levá-las por mim.” Ele diz: “Eu as tomarei. Com eterna bondade
terei misericórdia de ti.”

Este amor é tão forte quanto terno. O amor de Jesus é mais forte
do que a morte, pois Ele morreu para ganhar o teu amor, para que
te apóies nEle completa e inteiramente, e para fazer-te um com Ele,[193]
misticamente e eternamente um. O amor de Jesus é algo expresso,
mais terno do que mesmo o amor de uma mãe por seu filho; porém,
o amor de Jesus excede isso. Uma mãe pode mudar sua afeição. As
mães podem tornar-se más, porém Jesus nunca, nunca Se tornará
desinteressado, rude ou cruel para Seus filhos.

Então nunca, nunca revelaremos desconfiança e falta de fé. Tão
forte é Seu amor que controla todas as afeições de Sua natureza,
e emprega todos os Seus vastos recursos para fazer o bem ao Seu
povo. Seu amor é permanente, sem mudança nem sombra de vari-
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ação. Nunca desonremos a Deus, ao tentar de maneira persistente
preservar-nos, fixarmos os olhos sobre nós mesmos e salientarmo-
nos constantemente.

Olhemos para Jesus que é o Autor e Consumador de nossa fé.
Não façamos como temos feito, tornando-nos desconsolados quanto
a algum futuro fardo do amanhã. Executai alegremente vossos de-
veres de hoje. Precisamos ter a fé de hoje, a confiança de hoje em
Jesus. Hoje posso olhar e viver. Hoje porei minha confiança em
Deus. Hoje repousarei em quietude e paz, mantida pelo poder de
Deus. Que possamos dizer: “O Senhor será glorificado por eu ser
alegre e feliz na segurança de Seu amor — hoje!” — Carta 48, 1896.

Com muito amor,

Ellen G. White

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.48%2C.1896


Olhando para Jesus Cristo, 16 de Junho

Eu sou o pão da vida; o que vem a Mim jamais terá fome; e o
que crê em Mim jamais terá sede. João 6:35.

Fui instruída a dizer que não devemos olhar para nenhum ser
humano a fim de adquirir poder ou experiência, deles dependendo
para força e direção. Cristo declara: “Olhai para Mim.” Isaías 45:22.
“Eu sou a Luz do mundo; quem Me segue não andará nas trevas;
pelo contrário, terá a Luz da vida.” João 8:12. Falo com aqueles que
alegam ser filhos de Deus. Não é tempo que conheçamos a Fonte de
nossa força e a Fonte de nosso poder? Não iremos nós deste tempo
em diante, preparar um registro mais agradável ao Senhor?

São-me apresentadas cenas para as quais não encontro lingua-
gem que as descreva. Provas virão que abaterão todos os corações
que estão exaltados. Que ninguém sinta que está seguro seguindo[194]
seus próprios caminhos, ou firmando sua confiança no homem. O
Senhor chama homens de experiência, homens que assumirão res-
ponsabilidades em Seu nome e em Sua força, homens que receberão
Sua graça como reconhecendo a responsabilidade de a compartilhar
com outros. ...

A Palavra do Deus vivo deve ser nosso guia. Cada um deve
reconhecer sua dependência nEle, a quem pertencem por criação
e redenção. Leiamos e estudemos as declarações feitas no sexto
capítulo de São João. Oremos por entendimento dessas verdades.
Estou alarmada ao ver a fraqueza espiritual daqueles que têm tão
grande luz. Caso houvessem eles andado nessa luz, seriam fortes
no Senhor. Mas não têm andado, e aqueles que vêm para a verdade
mediante seus esforços procuram os seres humanos em virtude da
sabedoria deles, em vez de olharem para Jesus Cristo, “a verdadeira
luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem”. João 1:9. Quando
aqueles que alegam crer em Cristo O recebem pela fé, Ele será para
tais sua santificação, sua justiça, e sua grandíssima recompensa. ...
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Os instrumentos do Senhor, os homens que Ele designou, devem
receber individualmente sabedoria dEle. Desonram-nO grandemente
ao confiarem na sabedoria humana como uma segurança. Devem
vê-Lo distintamente como sua suficiência, sua força.

Estamos representando a Cristo? Temos nos desviado do espí-
rito e influência dos planos de ação mundanos e das imaginações
humanas? Estamos comendo diariamente do pão da vida? ...

Que a oração venha de lábios não fingidos: “Faze-me atinar com
o caminho dos Teus preceitos, e meditarei nas Tuas maravilhas.”
Salmos 119:27. “Guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar
contra Ti.” Salmos 119:11. — Manuscrito 78, 1902.
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Um ramo frutífero, 17 de Junho

Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e
Eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis

fazer. João 15:5.

“Eu sou a videira verdadeira”, Cristo declarou. João 15:1. Usou a
figura da vide para que, ao vermos uma possamos trazer à lembrança[195]
Suas preciosas lições. Corretamente interpretada, a natureza é o
espelho da divindade.

Cristo apontou a vide e seus ramos: Dou-vos esta lição para
que possais compreender Minha relação convosco e vossa relação
comigo. Não havia a menor escusa para seus ouvintes interpretarem
mal Suas palavras. A figura que Ele empregou foi como um espelho
colocado perante eles, para que pudessem compreender Sua ligação
com eles.

Essa lição será repetida até os confins da Terra. Todos quantos
recebem a Cristo pela fé, se tornarão um com Ele. Os ramos não
estão unidos à vinha por nenhum processo mecânico ou ligação
artificial. Estão unidos à vinha e tornaram-se parte dela. São nutridos
por suas raízes. Assim, aqueles que recebem a Cristo pela fé tornam-
se um com Ele em princípio e ação. Estão unidos com Ele, e a vida
que têm é a vida do Filho de Deus. Obtêm sua vida dAquele que é
vida.

O batismo pode ser repetido vez após vez por si mesmo, não
tendo poder para mudar o coração humano. O coração deve ser
unido com o coração de Cristo, a vontade deve ser submersa em
Sua vontade, a mente deve tornar-se uma com Sua mente, os pen-
samentos devem ser trazidos em cativeiro a Ele. Um homem pode
ser batizado, e seu nome colocado nos livros da igreja, contudo o
coração pode permanecer sem mudança. Tendências hereditárias e
cultivadas podem ainda operar o mal no caráter.

O homem regenerado tem uma união vital com Cristo. Assim
como o ramo extrai seu sustento do tronco principal, e por causa
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disto produz muito fruto, assim o verdadeiro crente está unido com
Cristo, e revela em sua vida os frutos do Espírito. Os ramos se
tornam um com a vinha. A tormenta não pode levá-lo para longe.
Geadas não podem destruir suas propriedades vitais. Nada é capaz
de separá-lo da vide. É um ramo vivo, e produz o fruto da vinha.
Assim se dá com o crente. Por boas palavras e boas ações ele revela
o caráter de Cristo. Como o ramo extrai seu nutrimento da vide,
assim todos que são verdadeiramente convertidos extraem vitalidade
espiritual de Cristo. Ele declarou: “Em verdade, em verdade vos
digo: se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o
Seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a Minha
carne e beber o Meu sangue tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei
no último dia. Pois a Minha carne é verdadeira comida, e o Meu
sangue é verdadeira bebida. Quem comer a Minha carne e beber
o Meu sangue permanece em Mim, e Eu, nele.” João 6:53-56. —
Manuscrito 78, 17 de Junho de 1898.
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A sabedoria humana é loucura, 18 de Junho[196]

Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E
o filho do homem, para que o estimes? Salmos 144:3.

O Senhor tem um lugar para todo o homem e toda a mulher, seja
jovem, de meia-idade, ou idoso. Quando homens e mulheres encon-
tram seu lugar, será executada uma obra para o Senhor que ainda
não foi realizada. Grande fraqueza tem descido sobre o povo de
Deus porque... [alguns] deixaram o Senhor Jesus por terem excluído
de sua vida Seu Espírito, Seu amor, Sua rica graça. Eles exaltaram
sua alma naquilo que é vão, e planejaram com sabedoria humana,
supondo que o talento humano deveria ser sua força. Assim, tra-
zem sobre si mesmos fraqueza e confusão. Em sua dependência
da humanidade esquecem-se de que homens e mulheres são finitos,
errantes, naturalmente egoístas, e que seu planejamento é certamente
misturado com a imundície.

O mais dotado dos seres humanos, homens e mulheres da mais
ampla mente e mais profunda compreensão, os mais cultos e mais
altamente educados, aqueles que aparecem no mundo como gover-
nantes, são bebês em comparação com Deus em seu entendimento
das coisas da eternidade. E por terem tão limitado conhecimento
dEle, porque conhecem tão pouco de Seus meios, Sua mente, Seu
caráter, estão em perigo de fazerem deuses de si próprios. ...

Aqueles que não são conscientes da grandeza de Deus e Sua
onipotência, se intrometerão como grandes e sábios, mas são sim-
plesmente insignificantes. À vista de Deus são como criancinhas
que não podem andar sozinhas, contudo sentem-se plenamente com-
petentes para tratar dos maiores problemas. Supõem que se puderem
unir-se e consolidar seus talentos, lograrão grande sucesso. Mas
quanto maior for o número unido, maior será o fracasso, a menos
que busquem conhecer e compreender a Deus. Não são números
combinados em uniões que harmonizam o homem com o Céu.
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Há muitos, muitos mesmo, que, inexperientes e irracionais, su-
põem-se suficientemente sábios para fazer tudo aquilo que dese-
jarem. Para Deus, sua sabedoria é loucura. Eles precisam lembrar
que são somente crianças em sabedoria, e que antes de poderem
conhecer-se, precisam aprender de Deus.

Deus é nosso Pai, e Ele ensinará todos que forem a Ele reco-
nhecendo que sua sabedoria humana é loucura. Ao obterem Sua
força, e fazerem paz com Ele, vivendo por Sua Palavra, Ele unirá
Sua força com a fraqueza deles, Seu conhecimento com sua igno-
rância, fazendo-os fortes nEle. Dar-lhes-á o cuidado adequado às
suas necessidades. Aqueles que nEle confiam como seu Mestre não
tropeçarão nem cairão. — Manuscrito 88, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.88%2C.1902


Unidos com a igreja do céu, 19 de Junho[197]

Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes
chamados numa só esperança da vossa vocação; há um só

Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos,
O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.

Efésios 4:4-6.

Todo membro de igreja precisa sentir o poder convertedor de
Deus sobre o coração e a mente; então, registrar-se-á o desenvol-
vimento espiritual. Cristo tem para todo crente verdadeiro, graça
suficiente para torná-lo um filho de Deus. Anjos estão trabalhando
em benefício do povo de Deus, sobre o qual Satanás não pode obter
vitória. ...

Aquele que vem ao Senhor em singela confiança aprenderá como
elevar o Salvador perante os homens. O cristianismo prático é a
revelação da vontade de Deus mediante palavra e ação. ...

Neste período de tempo, uma obra especial deve ser feita por
cada membro da igreja. Com a Bíblia nas mãos deveis pesquisar as
Escrituras com uma ardente determinação de conhecer as palavras de
Cristo. “Examinais as Escrituras”, disse o Salvador, “porque julgais
ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Mim.”
João 5:39.

O professo seguidor de Cristo deve dominar todo traço de caráter
egoísta. Ao fazer o bem ele deve estabelecer um padrão correto, e
testificar do caráter de Cristo em sua vida, e do amor altruísta de
Deus pela raça humana. Através de obras de misericórdia, amor e
simpatia, revelando bondade em tudo que fizer, ele deve repetir as
obras de Cristo. Cristo veio à Terra para dar aos homens o modelo
do perfeito caráter que todos quantos serão acolhidos no futuro
mundo celestial devem obter. Ele encontrava Seu prazer em obras
incansáveis para benefício dos homens. Seu objetivo ao vir ao nosso
mundo foi deixar um exemplo daquilo que o caráter humano deve
tornar-se a fim de ser compatível com a sociedade do Céu.
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O Espírito Santo não deixa nenhum membro da igreja desenvol-
ver um caráter sem atrativos. Ele reivindica o privilégio que todo
homem e mulher tem de tornar-se um filho da luz, uma influência
para justiça, um exemplo de vida semelhante a Cristo. Este é o modo
de Deus ajudar a igreja. Satanás está operando de toda forma para
impedir o propósito de Deus, e Deus deseja que Seu professo povo [198]
não cometa erros, mas que cada movimento seja um movimento
correto. O Líder da igreja sobre a Terra requer que os membros dela
submetam sua vontade à vontade de Deus em voluntária obediência.
Deus uniu os instrumentos da igreja sobre a Terra com a igreja no
Céu. — Manuscrito 141, 1907.
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Deus nos ajuda a cumprir sua vontade, 20 de Junho

Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor; porque
Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar,

segundo a Sua boa vontade. Filipenses 2:12, 13.

Falai das bênçãos de Deus. Vamos introduzir... o máximo de de-
leite possível em nossa vida. Quando outros começam a questionar
e criticar, determinemo-nos, seja por silêncio ou mudando o rumo
da conversa, a eliminar as palavras que não seriam proferidas com
sabedoria. Devemos continuar buscando a presença do Senhor me-
diante humilde oração e súplica, fazendo todo esforço para guardar
a porta de nossos lábios, de modo a não pronunciarmos uma palavra
tola com sabor de descrença.

Devemos falar de fé, praticando exatamente as coisas pelas quais
pedimos ao Senhor graça para fazermos. Assim, preparamos nossa
própria salvação, tentando ajudar e salvar aqueles em dificuldade por
meio de palavras fiéis e atos bondosos. É Deus quem opera em nós o
desejo de seguir e executar Sua vontade, O finito e o infinito devem
unir-se na realização da obra que precisa ser feita. Deus propôs-Se a
suprir-nos de força, alegria, prazer e felicidade em nosso Salvador.
Quando estamos nEle, não proferimos palavras que prejudicariam a
imagem de outros.

Lembremo-nos de que todos temos uma mancha negra em nossa
experiência. Façamos tudo quanto podemos para trazer alegria e
esperança à vida de outros. Que bênção isso seria para eles. Por sua
vez, eles falarão palavras de animação a outros para trazer a luz do
Sol a seus corações. Ao realizarmos essa obra, estaremos em posição
de reconhecer que o Senhor ouve nossas orações porque atuamos
em harmonia com elas, cumprindo todo dever que devemos a Deus
e a nós mesmos. Executaremos nossa obra numa atitude mental de
gratidão e oração, mas pela fé reivindicaremos a promessa: “Pedi e
recebereis” (João 16:24), “buscai e encontrareis.” Mateus 7:7.

Sim, encontraremos resposta para nossas orações, porque Deus[199]
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operará de forma a exceder sobremaneira nossas mais elevadas
expectativas. Que precioso testemunho daremos então de Deus. Que
honra seremos para a verdade de Sua Palavra. Seremos capazes de
dizer: “Esperei confiantemente pelo Senhor; Ele Se inclinou para
mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço
de perdição, de um tremedal de lama; colocou-me os pés sobre
uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo
cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão essas coisas,
temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe
no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para
os afeiçoados à mentira.” Salmos 40:1-4. — Carta 87, 1900.
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Deus pode utilizar obreiros “inferiores”, 21 de
Junho

Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os
sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar

as fortes. 1 Coríntios 1:27.

Aqueles a quem Deus escolhe como Seus obreiros não são sem-
pre talentosos segundo os critérios do mundo. Às vezes Ele seleciona
homens sem cultura. Esses obreiros têm uma obra especial a fazer.
Alcançam uma classe à qual nenhum outro poderia ter acesso. Aque-
les que trabalham de maneira discreta serão recompensados com o
mesmo louvor como aqueles que, pelas aparências exteriores, exer-
ceram uma influência mais ampla. Todo obreiro é recompensado
segundo o espírito que o motivou a agir.

Estes obreiros abrem seu coração para receberem a verdade, e se
tornam sábios em Cristo e mediante Ele. Sua vida inala e exala a fra-
grância da santidade. Suas palavras são ponderadas antes de serem
proferidas. Suas ações são modeladas segundo as ações de seu Líder.
Eles lutam para promover o bem-estar de seus semelhantes. Levam
alívio e felicidade ao sofredor e angustiado. Sentem a necessidade
de permanecer constantemente sob a instrução de Cristo, para que
possam atuar de acordo com a vontade de Deus. Estudam como po-
dem melhor imitar o carregar da cruz e a abnegação de seu Salvador.
São testemunhas de Deus, seguindo Seu exemplo de compaixão e
amor, atribuindo-Lhe toda glória, Àquele a quem amam e servem.

Estão constantemente aprendendo do grande Mestre, ao alcan-[200]
çarem maiores graus de perfeição, embora sintam continuamente
um senso de sua fraqueza e inferioridade. São atraídos para cima
pela forte e amorável admiração que têm pela beleza do caráter de
Cristo. Praticam Suas virtudes, pois Sua vida se assemelha à deles.
Marcham sempre para a frente e para cima, sendo uma bênção para
o mundo e um motivo de orgulho para seu Redentor. ...
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Tais obreiros devem ser encorajados. A obra deles é realizada
não para ser vista pelos homens, mas para glorificar a Deus; e será
aprovada por Seu escrutínio. O Senhor integra esses obreiros àqueles
de habilidade mais destacada para preencherem os espaços que estes
deixam. Ele Se compraz quando são reconhecidos e apreciados, pois
são elos em Sua corrente de serviço. E é desejo de Deus que todo
instrumento humano que para Ele trabalhe seja reconhecido, não
importa quão pequena seja a obra que realize. ...

Nas cortes celestiais, quando os remidos estiverem reunidos no
lar, essa classe estará mais próxima do Filho de Deus. Eles brilharão
fortemente nas cortes do Senhor, honrados por Ele porque julgaram
ser uma honra ministrar àqueles por quem Cristo deu Sua vida.
— Manuscrito 5, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.5%2C.1902


Permitindo que Deus realize sua vontade, 22 de
Junho

Ora, o Deus da paz, ... vos aperfeiçoe em todo bem, para
cumprirdes a Sua vontade, operando em vós o que é agradável
diante dEle, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o

sempre. Amém. Hebreus 13:20, 21.

A Bíblia é o Livro-guia que deve decidir os muitos problemas
difíceis que surgem em mentes que são inclinadas para o eu. É um
reflexo da sabedoria de Deus, e não somente provê grandes e im-
portantes princípios, mas supre lições práticas para a vida e conduta
do homem com relação a seus semelhantes. Oferece detalhados
pormenores que decidem nossa relação com Deus e com cada um. É
uma revelação completa dos atributos e vontade de Deus na pessoa
de Jesus Cristo, e nela está formulada a obrigação do instrumento
humano de prestar serviço voluntário a Deus, e indagar a cada passo
do caminho: “É este o caminho do Senhor?” ...

A vontade de todo ser humano deveria estar sob a disciplina e[201]
controle de Deus, pois é um elemento perigoso se exercido em pro-
jetos egoístas. ... Uma perversidade enganosa é discernível na mente
daqueles cujos olhos não são ungidos com o colírio celestial para
que possam ver todas as coisas à luz da Palavra de Deus. A vontade
se torna escravizada, decidida a seguir um rumo que a Palavra de
Deus não justificará. A vontade do instrumento humano não deve ser
submetida ao controle de qualquer outro homem. Quando fundida
com a vontade de outros homens, torna-se desorientadora. ...

A Palavra de Deus estabelece a vontade que deve ser transmitida
aos recantos da alma. Se o instrumento humano consentir, Deus
poderá e fará identificar Sua vontade com todos os nossos pensa-
mentos e alvos, e de tal modo moldará nosso coração e mente em
conformidade com Sua Palavra, que quando obedecermos à Sua
vontade, estaremos simplesmente exercendo os impulsos de nossa
mente. Todos os que assim forem não possuirão uma disposição
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profana, egoísta, pronta a executar sua própria vontade, mas terão
um determinado, fervoroso e fiel zelo pela glória de Deus. Não de-
sejarão fazer nada mediante sua própria força e estarão prevenidos
contra o perigo de promover o eu.

Todos quantos queiram aperfeiçoar um caráter cristão devem
levar o jugo de Cristo. Se desejarem sentar-se em lugares celestiais
juntos em Cristo Jesus, devem aprender dEle enquanto estiverem
na Terra. Nossa natureza necessita de disciplina. Deve estar confor-
mada com a natureza de Jesus Cristo para que Ele possa realizar o
bem que planeja fazer por todos quantos se deixarem ser moldados
submetendo sua natureza à autoridade dEle. O Grande Mestre Se
ligará a cada coração no carregar Seu jugo. — Carta 22, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.22%2C.1896


Lições da figueira estéril, 23 de Junho

Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8.

Sinto um ardente interesse de que aqueles que têm criado dis-
sensão e luta sejam convencidos de seu erro, e se arrependam e
se convertam. Dize isto ao povo: “Ainda por um pouco a luz está
convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos
apanhem.” João 12:35. Pela brevidade do tempo, precisamos atender
diligentemente aos negócios do Rei.

Duas noites atrás, em visões da noite parecia que eu estava me
dirigindo a um grupo de nosso povo. ... Estava dizendo: “Tenho uma
mensagem àqueles que têm atuado para destruir a influência das[202]
mensagens que o Senhor tem dado a Seus servos. Há alguns que por
anos têm esparramado longe suas raízes, mas sua produção de frutos
para Cristo é representada pela figueira estéril.” ...

A lição da figueira estéril deveria ser sempre mantida diante de
nós. Não é a profissão de justiça que suprirá as necessidades do
mundo hoje e cumprirá a vontade de Deus para a família humana.
Deus está à procura de ramos produtores de fruto. “Alimentai Minhas
ovelhas com provisões puras”, é a ordem do Senhor àqueles que
se postam como ensinadores do evangelho de salvação. Ele fez
provisão para que o poder salvador do evangelho seja representado
em todos os lugares.

Foi-me mostrado que foram cometidos erros que deixaram errô-
neas impressões sobre mentes, porque os homens tiveram permissão
de presidir sobre importantes interesses sendo deficientes da graça
salvadora do evangelho e não haviam feito da sua pureza e simplici-
dade uma parte de sua vida, e não buscaram a Deus com freqüência
em oração humilde e fervorosa. Obras justas, altruístas, não foram
consideradas por eles como parte necessária da experiência cristã.
Não viram a necessidade de ter o espírito de Cristo e imitar Seu
exemplo em suas obras de ministração. Ouvi palavras de advertência
e apelo proferidas para os jovens, implorando que fizessem uma
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completa entrega e obtivessem uma completa conversão. Pastores
foram exortados a efetuar decididas mudanças.

O Salvador foi-me apresentado como postando-Se diante da
congregação e dirigindo-Se àqueles que estavam desencorajando
e prejudicando a outros. Foram ditas as palavras: “Quebrai todo
jugo. Estais anos atrás de onde deveríeis estar na execução do plano
de redenção. Que cada um busque suas ordens dAquele em quem
habita a verdade e justiça. Que todos cheguem a uma correta relação
com Deus, realizando plena obra de arrependimento.”

Apresentamos nosso caso ao trono da graça. ... Rogo que con-
versões completas possam agora ser experimentadas. — Carta 202,
1908.
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“Estive preso e me visitastes”, 24 de Junho

Lembrai-vos dos encarcerados. Hebreus 13:3.

Ontem, a convite, falei aos prisioneiros [perto de Salem, Oregon].
A irmã Jordan, uma senhora muito simpática, levou-me em sua
carruagem. ... Fiquei surpresa em ver um grupo tão belo de homens[203]
inteligentes. Oh, que triste! Tantos jovens, mais jovens do que nossos
próprios queridos rapazes, tão brilhantes, aparentemente capazes
de preencher qualquer posição na sociedade. Não se sonharia que
fossem prisioneiros, apenas se notaria isto por suas estranhas vestes.
E estas eram tão bem arrumadas e limpas. Nada havia de repulsivo
em sua aparência.

Primeiro o superintendente fez-nos entrar e a seguir, ao som do
sino, as pesadas trancas de ferro foram abertas com um forte som, e
logo surgiram de suas celas cento e cinqüenta prisioneiros. Daí fo-
mos trancados com eles — o carcereiro, a esposa do superintendente
(uma senhora sulina), o Irmão e a Irmã Carter, a Irmã Jordan, e eu.
Os prisioneiros cantaram, sob a direção do Irmão Carter. Havia um
órgão. O organista era um jovem que se revelava excelente músico,
um homem que promete — contudo, que tristeza, um presidiário!
Pus-me a orar e todas as frontes se inclinaram. Cantaram novamente
e dirigi-me a eles.

Ouviram com a mais profunda atenção enquanto eu proferia as
palavras: “Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto
de sermos chamados filhos de Deus.” 1 João 3:1. Apresentei-lhes a
seguir o pecado de Adão, sua queda, e o dom de Deus para redimir o
fracasso de Adão; o amor aqui manifesto para salvar os homens do
pecado e da ruína. Demorei-me em falar sobre a tentação de Cristo
no deserto, a vitória obtida em benefício da raça, e como o homem
pode vencer os sedutores ardis de Satanás por fazer de Cristo a sua
segurança. ...

Falei por uns poucos momentos sobre a natureza do pecado; que
pecado era a transgressão da lei, e como mediante arrependimento
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diante de Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo o pecador
poderia ser salvo com uma plena e livre salvação. Mas ele não é salvo
pelos méritos do sangue de Cristo enquanto continua a transgredir a
lei do Pai. ...

Cristo morreu para evidenciar ao pecador que não havia espe-
rança para ele enquanto continuasse em pecado. Obediência a todos
os requisitos de Deus é sua única esperança de perdão mediante o
sangue de Cristo. Demorei-me bastante em falar da grande recom-
pensa a ser dada no final ao vencedor — a coroa da vida que não
fenece a ser colocada sobre sua fronte.

As pessoas ouviam com o mais solene semblante, e os olhos
lacrimejantes e os lábios trementes revelavam que em seus corações,
embora calejados pelo pecado, sentiam as palavras proferidas. —
Carta 32, 1878.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.32%2C.1878


Preparando-se para o céu, 25 de Junho[204]

Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade
para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que

agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8.

Tenho me mantido bem desde que chegou a estação quente.
Estou surpresa que com minha idade [75 anos] seja favorecida com
tão boa saúde. Posso subir e descer escadas tão fácil e rapidamente
como qualquer membro de minha família. Em geral sinto-me alegre.
Não desejo lançar uma sombra sobre minha família. Desejo que
cada palavra que saia de meus lábios tenham a fragrância do amor
semelhante ao de Cristo. ...

Fomos comissionados a sair como missionários de Deus. Na
Bíblia aprendemos sobre a obra que Deus tem-nos dado a cumprir e
ali também aprendemos como realizá-la. Ninguém pode conhecer
a vontade de Deus tão certamente como aquele que está em Cristo.
Há alguns que estão constantemente inquirindo, especulando e ima-
ginando, mas que, em lugar de avançar, estão regredindo. Eles não
estão unidos com Cristo.

Não devemos tropeçar pelo caminho em incerteza. Cristo de-
clara: “Se alguém quer vir após Mim, a si mesmo se negue, tome a
sua cruz e siga-Me.” Marcos 8:34. “Quem Me segue não andará nas
trevas; pelo contrário, terá a luz da vida.” João 8:12. Ao avançarmos,
tornamo-nos acostumados a seguir. O caminho da vida brilha mais e
mais até ser dia perfeito.

Quão profundamente magoado fica o Salvador com a perda
de uma das pessoas pelas quais Ele fez tão grande sacrifício. Ele
gostaria de levar todos ao reino do Céu. Quer que todos vejam o
Rei em Sua beleza. ... Não nos detenhamos olhando os defeitos dos
outros. Olhemos sempre para Jesus. ... Há pecadores a serem salvos,
e por palavra e ação devemos cumprir o propósito de Cristo para
eles, como Seus instrumentos restauradores. ...
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Estou empreendendo dedicados esforços para ganhar a coroa
da vida, a qual no último grande dia o Juiz de todos concederá
àqueles que amam Sua vinda. Não permitamos que nossos lábios
sejam maculados pela descrença. Falemos a verdade. Recusemos
ser enganados pelos espíritos sedutores que hão de vir.

Irmã [Lucinda] Hall, não será uma coisa bendita tornar-se um
vencedor, sentar-se com a família real no reino do Céu, ter um
lugar nas mansões que Cristo foi preparar para aqueles que amam
o Seu aparecimento? Sê de bom ânimo, minha irmã. Que nada te
desencoraje. Alegra-te. Posta-te sob os brilhantes raios do Sol da
Justiça. — Carta 121, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.121%2C.1903


O amor de Cristo não pode ser medido, 26 de Junho[205]

Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem
anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do

porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus,

que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:38, 39.

Devido a nossa culpa, Cristo poderia ter-Se retirado para longe
de nós. Mas em vez de afastar-Se para longe, Ele veio e habitou entre
nós, cheio de toda plenitude da Divindade para ser um conosco a fim
de que, mediante Sua graça, pudéssemos alcançar a perfeição. Por
uma morte de vergonha e sofrimento, Ele pagou o resgate do homem.
Que amor altruísta é este! Ele veio da mais elevada excelência, Sua
divindade revestida com a humanidade, descendo degrau por degrau
às profundezas da humilhação. Nada pode medir a profundidade
desse amor.

Cristo nos revelou o quanto Deus pode amar e nosso Redentor
sofrer para assegurar nossa completa restauração. Ele deseja que
Seus filhos revelem Seu caráter, exerçam Sua influência, para que
outras mentes possam ser atraídas à harmonia com Sua mente.

Cristo, nosso Salvador, em quem habita absoluta perfeição, tor-
nou-Se pecado para a raça caída. Ele não conhecia o pecado pela
experiência de pecar, mas suportou o terrível peso da culpa do mundo
inteiro. Tornou-Se nossa propiciação para que todos que O recebam
possam tornar-Se filhos de Deus. A cruz foi erguida para salvar o
homem. Cristo erguido sobre a cruz foi o meio planejado no Céu
para despertar no pecador arrependido um senso da malignidade
do pecado. Pela cruz, Cristo buscou atrair todos a Si mesmo. Ele
morreu como a única esperança de salvar aqueles que, devido ao
pecado, estavam no fel da amargura. Mediante a atuação do Espí-
rito Santo, um novo princípio de poder mental e espiritual deveria
ser trazido ao homem que, mediante associação com a divindade,
deveria tornar-Se um com Deus.
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Para despedaçar as barreiras que Satanás havia erguido entre
Deus e o homem, Cristo realizou um pleno e completo sacrifício
revelando inigualável altruísmo. Ele demonstrou ao mundo o im-
pressionante espetáculo de Deus habitando em carne humana e
sacrificando-Se para salvar o homem caído. Que amor maravilhoso!
...

Maravilho-me de como professos cristãos não apreendam os [206]
recursos divinos; que não vejam a cruz mais claramente como o
meio de perdão, a forma de trazer o coração orgulhoso, egoísta do
homem em direto contato com o Espírito Santo, para que as riquezas
de Cristo sejam derramadas na mente, e o instrumento humano
seja adornado com as graças do Espírito, para que Cristo possa ser
recomendado àqueles que não O conhecem. — Manuscrito 91, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.91%2C.1902


Para que o preparo? 27 de Junho

Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para
a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Daniel

12:2.

É nosso privilégio compreender as grandes responsabilidades
que Deus colocou sobre nós para que não estejamos em trevas quanto
ao que está para sobrevir ao nosso mundo. Não podemos enfrentar
aquele dia sem preparação. Mas quando pensamos nesse grande e
solene acontecimento da vinda de Cristo nas nuvens do céu com po-
der e grande glória, deveríamos viver em grande humildade perante
Deus para não cairmos da graça de Deus e provar-nos indignos da
vida eterna. ...

Vemos que o mundo em geral não pensa nesse grande dia, e
muitos não se interessam em ouvir a respeito disso. Mas devemos
enfrentar o registro de nossa vida. Devemos lembrar que há uma
testemunha para todas as nossas obras. Um olho como de uma chama
de fogo nos contempla em todas as nossas ações na vida. Nossos
próprios pensamentos e os intentos e propósitos de nosso coração
apresentam-se patentes à inspeção divina. Assim como o desenho é
produzido sobre a polida placa do artista, nosso caráter é igualmente
registrado nos livros do Céu.

Nós vos perguntamos: “Como se apresenta vosso caráter à vista
de Deus hoje? Estais preparando vossa alma para a grande inspeção,
para que possais ter a veste branca do caráter naquele dia?” Não
podemos nos dar ao luxo de empenhar-nos em pecado e iniqüidade.
Não podemos suportar sermos achados transgressores da grande
regra moral de justiça. ...

O Deus do Céu nos concedeu faculdades de raciocínio e inte-
lecto, e deseja que as usemos. Ele nos deu este corpo que deseja
que preservemos em perfeita saúde para que possamos prestar-Lhe
serviço perfeito. O Senhor Deus é uma testemunha sempre presente[207]
dos atos de iniqüidade cometidos entre os filhos dos homens neste
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mundo. Como encara Ele homens e mulheres pelos quais pagou um
preço infinito, mas que se recusam a obedecer Suas leis? ...

Não podemos esperar até o juízo para concordarmos em negar o
eu e elevar a cruz. Não podemos então formar caráter para o Céu. É
aqui nesta vida que devemos tomar posição com o Redentor humilde
e altruísta. É aqui que devemos vencer a inveja, luta, egoísmo, amor
ao dinheiro, e amor do mundo. É aqui que devemos entrar na escola
de Cristo e aprender do Mestre as preciosas lições de humildade
e singeleza de mente. E deve ser nosso alvo e dedicado esforço
sermos leais e verazes ao Deus do Céu, por obedecer a todos os Seus
mandamentos e assim qualificar-nos para as mansões que Cristo foi
preparar para todos quantos amam a Deus. — Manuscrito 6a, 1886.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.6a%2C.1886


Mais semelhante a Cristo cada dia, 28 de Junho

E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por
espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em
glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2

Coríntios 3:18.

Querido esposo: recebi umas linhas de Willie hoje com a alegre
notícia de seu firme progresso em saúde. Por isso temos esperado e
oferecido incessantes orações. O Senhor tem uma obra para fazeres.
Não deves desanimar, mesmo tendo dias de sofrimento e dor e
cansaço. ...

Sinto muito tua falta aqui, mas o Senhor não me deixou só. Hoje
foi um dia precioso para nós em Oregon. O Espírito do Senhor
Se manifestou de maneira muito acentuada numa reunião social
às nove horas [reunião de testemunhos]. Muitos testemunhos bons
e humildes foram apresentados e o confortador Espírito de Deus
repousou sobre pregadores e povo. Tentei falar ao povo por um breve
período. Disse-lhes ser privilégio do cristão vir a Jesus em fé viva,
fervorosamente, suplicando as promessas de Deus, não dependendo
de sentimentos, mas tomando a Deus em Sua Palavra. Ele é um Deus
de amor, de terna compaixão, de grande paciência, mais bondoso e
mais compassivo do que qualquer pai terreno. Podemos desabafar
com Ele o que há em nosso coração, falar-Lhe sobre as coisas que[208]
não confiaríamos a ouvidos mortais; humildemente lançar-nos sobre
Seus braços sustenedores. “Esta é a vitória que vence o mundo: a
nossa fé.” 1 João 5:4. ...

Enquanto falava de fé e apresentava a Jesus como nosso forte
ajudador, meu coração enterneceu-se e lágrimas fluíram livremente.
Eu raramente choro, mas o terno amor de Cristo enterneceu meu
coração e abriu a fonte de lágrimas, à medida que eu apresentava o
resgate que Jesus efetuou por nossa alma, de modo que tivéssemos
perdão, pureza, e paz, e um céu de bênção. Deus deseja ter Seus
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seguidores úteis sobre a Terra, e honrados e glorificados no reino de
Deus. ...

Busquemos levar o povo a avançar em direção das coisas que es-
tão diante de nós, procurando ardentemente alcançar o mais elevado
nível do caráter cristão. Para tanto, devemos confiar simplesmente
nos méritos de Cristo e cultivar um espírito de vigilante oração.
Almejemos o espírito de intenso desejo como Moisés quando orava:
“Rogo-Te que me mostres a Tua glória.” Êxodo 33:18. E sua petição
não foi presunçosa. Deus não repreendeu Seu servo como sendo
ousado e irreverente.

O Senhor deseja que dia a dia nos tornemos mais semelhantes a
Cristo, guardando Suas palavras, sujeitando-nos aos Seus preceitos e
exemplo, cada dia avançando mais e mais profundamente no espírito
e significado dos requisitos e das graciosas promessas de Deus.
... Em Deus confiaremos. Tende bom ânimo no Senhor. Apóia-te
firmemente no braço de Jesus que tudo sustém. ... — Carta 37, 1878.

Tua Ellen
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Poder do evangelho, 29 de Junho

Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, Ele
mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do

conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. 2 Coríntios
4:6.

Querido esposo: Este é o último dia de nossa reunião, com ex-
ceção da reunião de despedida amanhã cedo. ... Tenho falado todas
as noites. ... Havia um casal de escoceses vindo de Indianápolis, de
nome Cooley. Seu cunhado é o Irmão Fulton que vive em Hutchin-
son. Cooley veio da Nova Escócia e era um firme presbiteriano. Era
um homem de bens. Sua esposa aceitou a verdade, mas enfrentou[209]
grande oposição da parte do marido que estava convencido e não
recuava uma polegada de suas idéias. Por alguma razão, para agradar
à esposa, veio com ela à reunião campal. Ele lhe disse que iria para
agradá-la, mas que nunca, jamais deixaria suas idéias. ...

Após eu falar no início sobre o sábado, e pedir aos pecadores
que viessem aos bancos da frente, ali estava ele. Todos saíram e ele
permaneceu. Cerca de outros quarenta também vieram à frente. Foi
mediante a bênção de Deus que as palavras proferidas naquela noite
o convenceram tão profundamente que ele não podia descartá-las.
Foi à sua tenda e solicitou à esposa que saísse e orasse por ele. O
alto, severo e velho carvalho estava cedendo.

Falei por uma hora no domingo de manhã, antes do desjejum,
sobre a missão na costa do Pacífico. Ele foi profundamente tocado.
No domingo à noite falei novamente com grande liberdade. Ele saiu
para sua tenda novamente sob a mais profunda convicção, ansioso,
sob a mais terrível carga que jamais havia levado. Novamente soli-
citou à esposa, a quem havia tão fortemente se oposto, que orasse
por ele. Esta manhã li umas trinta e cinco páginas, um profundo
e inspirador apelo ao povo de Deus com respeito ao egoísmo e ao
sistema de dízimo. Ele foi tocado por tudo. Depois que terminei de
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falar, tivemos uma reunião da Associação, que durou até as doze
horas.

O Irmão Cooley levantou-se e falou. Ele repetiu o que havia dito
a sua esposa e parecia sentir profundamente por ter sido tão firme
na oposição contra a Igreja. Tão logo parou de falar, dirigi-me pela
primeira vez a ele encorajando-o a seguir em frente. ... Finalmente...
tomou assento ao lado de sua boa esposa para ser batizado. ... Ele
parece julgar que sou sua mãe e revela toda aquela profunda ligação
peculiar aos escoceses, porque foram meus esforços que o conven-
ceram de seu pecaminoso curso de ação e o levaram a decidir ser
um de nosso povo. ...

O Senhor realmente operou nesta reunião. ... Devo tomar o
trem em quinze minutos. Julguei que estarias ansioso por notícias e
enviarei esta sem concluir. — Carta 37, 1874.

Tua Ellen

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.37%2C.1874


Os planos de Deus são simples, 30 de Junho

Mas, a todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem
[210]

feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no Seu nome. João
1:12.

Cristo, a Majestade do Céu, veio à Terra em carne humana,
expressando divina benevolência, simpatia, e amor pela raça caída,
ao colocar-Se como cabeça da família humana. Ele veio para redimir
pecadores e revesti-los com Sua justiça. Como o Salvador do mundo,
esteve sujeito às tentações. O inimigo atacou-O em todo ponto.
Constantemente foi a Ele com a sugestão de que por comprometer-
Se com o mundo Ele poderia ganhar o mundo.

Cristo é nosso exemplo. ... [Embora] estivesse no mundo, Ele não
era do mundo. Ele não devia conformar-Se com práticas mundanas a
fim de atingir o objetivo de Sua vida. Não devia agradar a Si mesmo.
Os mais elevados padrões deviam ser mantidos. O desvio da estrita
retidão moral macularia toda a obra de Sua vida.

A fim de salvar a humanidade, Cristo desceu ao nível da humani-
dade, no que se refere a vantagens mundanas. Ele veio à Terra para
ser tentado em todos os pontos como o são os seres humanos. No
deserto, Satanás veio a Ele e atacou-O nos grandes pontos em que
ataca o homem, mas o Salvador não Se submeteu ao inimigo. ... E
as tentações foram tão reais para Ele como o são para nós hoje.

Constantemente os fariseus tentaram afastar a Cristo dos princí-
pios do governo de Deus. Fazendo grande profissão de piedade, eles
buscaram levá-Lo a desviar-Se de Sua aliança. Satanás tem persua-
dido muitos homens a se desviarem do princípio, dizendo-lhes que o
fim justificará os meios. Raciocinando de um ponto de vista humano,
eles se desculpam da má ação dizendo que a causa de Deus ganharia
com suas transações infiéis. Esse desvio dos princípios santos do
Céu os têm colocado nas fileiras do grande enganador. ...

Cristo veio à Terra em forma humana para inaugurar uma re-
forma espiritual. Ele veio para mostrar ao homem como desfazer-se
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de toda ostentação e como viver pelos princípios puros e vitais de
reforma. Ele veio para instituir um plano pelo qual o caráter humano
poderia ser tornado puro. Por Sua graça, deseja colocar homens e
mulheres mais próximos, ao lado do trono de Deus.

As leis do reino de Cristo são tão simples, tão compactas, e
no entanto tão completas que quaisquer adições de feitura humana
criarão confusão. E quanto mais simples forem nossos planos para o
trabalho no serviço de Deus, mais realizaremos. Estudando como
podem adotar os planos de administração mundanos em sua obra
para Deus, os homens desfazem os planos divinos de humildade
e simplicidade que Ele deseja que seja seguido no avanço de Seu
reino. — Manuscrito 53, 1901.
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Julho [211]



Permanecendo pelos princípios, 1 de Julho

Quanto amo a Tua lei! É a minha meditação todo o dia. Salmos
119:97.

Que aqueles que falam de princípio, como se não se desviassem
dele sob hipótese alguma, compreendam os princípios estabelecidos
na Palavra de Deus para nossa direção. Há alguns que seguem
falsos princípios. Sua idéia de princípio é desorientadora. Seguir
princípios corretos significa fazer fielmente o que mandam os quatro
primeiros e os últimos seis mandamentos. Em obediência a essas
divinas ordens comemos a carne e bebemos o sangue de Cristo,
apropriando-nos de tudo que está envolvido na expiação feita no
Calvário. Cristo permanecerá ao lado de todos quantos O recebam
como seu Salvador. A estes Ele dará poder para se tornarem filhos
de Deus. “E o Verbo Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.”
João 1:14.

Aquele aqui referido como sendo a Palavra é o Filho de Deus,
que foi o Comandante nas cortes celestiais, e que veio a este mundo
para abrir aos seres humanos caídos o acesso ao Céu. Ele é o Cami-
nho, a Verdade, e a Vida. Ele é a Palavra que estava com Deus antes
que o mundo existisse. Ao revestir Sua divindade com a humanidade
Ele tornou-Se possuidor de duas naturezas, a divina e a humana. E
devido a isso foi inteiramente capaz de realizar pela raça humana sua
completa redenção e sua restauração aos privilégios da vida mais
elevada.

Ele iniciou Sua vida terrena como os seres humanos iniciam a
sua, vindo a este mundo como um bebê desamparado. E enquanto
aqui esteve, viveu a vida que pode ser vivida por todo ser humano
que receber a grandiosa dádiva que o Senhor fez ao nosso mundo,
ao enviar Seu Filho para executar o plano de salvação.

Cristo levou a penalidade do pecado, o golpe da justiça divina,[212]
e para que os seres humanos não fossem deixados a perecer, Ele
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carregou em Seu corpo a sentença pronunciada contra os pecadores.
Esta é a ciência da salvação que pode muito bem ser pesquisada, e
que vale a pena lutar para se compreender. ...

Aqueles que continuam em transgressão serão julgados de
acordo com sua recusa de luz. Preferem permanecer ao lado do prín-
cipe das trevas, tornar-se a mão ajudadora daquele que, se fosse pos-
sível, enganaria os próprios escolhidos. Recusam o maravilhoso dom
do Céu e conquanto possam professar justiça, e falem de “adesão
ao princípio”, estão ao mesmo tempo seguindo princípios opostos
aos nobres princípios do Céu, ensinando outros a seguir os mesmos
corrompidos princípios. — Manuscrito 161, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.161%2C.1903


Continuar subindo, 2 de Julho

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos

12:2.

Deus não aceitará nada menos do que submissão sem reservas.
Cristãos de coração dividido, pecadores e professos estragariam o
Céu, caso tivessem permissão de ali entrar. Suscitariam ali uma
segunda rebelião. Aqueles que conhecem a verdade, e contudo não
exaltam o Autor da verdade, jamais entrarão na cidade de Deus.
O Céu seria um purgatório para eles porque nada conhecem dos
elevados e santos princípios que governam os membros da família
real do Céu.

As instruções que Cristo nos deu são tão distintas e tão definidas
que ninguém precisa dar um passo em falso. ... Não pensemos que
por termos feito passos tortuosos para nossos pés, todos os demais
professos cristãos fizeram a mesma coisa. Que aquele que no passado
foi um descobridor de faltas comece a galgar a escada rumo ao Céu,
mantendo os olhos fixos na luz acima.

O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em
direção ao Céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade se
harmoniza com a vontade de Deus. ... Não iremos, nos poucos dias
de graça que nos restam, agir como homens e mulheres em busca de
vida no reino de Deus, mesmo de uma eternidade de glória?

Devemos lutar ardorosamente para alcançar o padrão estabele-[213]
cido diante de nós. Não devemos fazê-lo como uma penitência, mas
como o único meio de obter verdadeira felicidade. A única maneira
de obter paz e alegria é ter uma ligação viva com Aquele que deu
Sua vida por nós, que morreu para que pudéssemos viver, e que vive
para unir Seu poder com os esforços daqueles que... estão lutando
para vencer.
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Santidade é constante acordo com Deus. Não seremos nós aquilo
que Cristo tão grandemente deseja — que sejamos cristãos em atos
e em verdade — para que o mundo possa ver em nossa vida uma
revelação do poder salvador da verdade? Este mundo é nossa escola
preparatória e enquanto aqui estivermos enfrentaremos provas e
dificuldades. Mas estamos seguros enquanto nos apegamos Àquele
que deu Sua vida como uma oferta por nós. ...

Na escola inferior da Terra devemos aprender as lições que nos
prepararão para entrar na escola superior, onde nossa educação pros-
seguirá sob a instrução pessoal de Cristo. Então Ele nos abrirá o
significado de Sua Palavra. Não podemos suportar perder o privilégio
de ver Sua face e de ouvir o evangelho de Seus lábios. Não poremos
nossa alma inteiramente na obra de preparo para admissão na escola
mais elevada, onde veremos Cristo face a face? — Manuscrito 61,
1903.
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A luz do mundo, 3 de Julho

Ora, a mensagem que, da parte dEle, temos ouvido e vos
anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nEle treva

nenhuma. 1 João 1:5.

Antes da queda de Adão nenhuma nuvem pairava sobre a mente
de nossos primeiros pais para obscurecer-lhes a clara percepção do
divino caráter de Deus. Eles estavam perfeitamente em harmonia
com a vontade de Deus. Uma bela luz, a luz de Deus, os rodeava. A
natureza era seu livro de estudo. O Senhor os instruiu com respeito
ao mundo natural e então deixou com eles este livro aberto para que
pudessem contemplar beleza em todo objeto sobre o qual seus olhos
se fixavam. O Senhor visitou o santo par, e os instruiu mediante as
obras de Suas mãos.

As belezas da natureza são uma expressão do amor de Deus pelas
inteligências humanas, e no Jardim do Éden a existência de Deus era[214]
manifestada nos objetos da natureza que rodeavam nossos primeiros
pais. Toda árvore plantada no Jardim lhes falava, declarando que as
coisas invisíveis de Deus eram claramente visíveis, sendo entendidas
pelas coisas que foram feitas, como Seu eterno poder e Divindade.

Mas embora Deus pudesse ser percebido na natureza, isso não
provê nenhum argumento sólido em favor de um perfeito conheci-
mento de Deus sendo revelado na natureza a Adão e sua posteridade
após a queda. A natureza podia transmitir suas lições ao homem
em sua inocência, mas o pecado e a transgressão trouxeram uma
mácula sobre a natureza, e intervieram entre a natureza e o Deus
da natureza. Caso o homem jamais houvesse desobedecido ao seu
Criador, caso tivesse permanecido em seu estado de perfeita retidão,
poderia ter compreendido e conhecido a Deus. Mas quando o ho-
mem desobedeceu a Deus, deu evidência de que cria nas palavras de
um apóstata em vez de crer nas palavras de Deus. ...

Adão e Eva ouviram a voz do tentador e pecaram contra Deus. ...
A clara e perfeita luz da inocência, que até então os tinha rodeado,
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havia iluminado tudo de quanto se aproximassem; mas privados
dessa luz celestial, a posteridade de Adão não mais podia distinguir
o caráter de Deus em Suas obras criadas.

Portanto, após a queda, a natureza não foi o único mestre do ho-
mem. A fim de que o mundo não permanecesse em trevas, em eterna
noite espiritual, o Deus da natureza deve encontrar o homem em
Jesus Cristo. O Filho de Deus veio ao mundo como uma revelação
do Pai. Ele era “a verdadeira luz, que, ... ilumina a todo homem”.
João 1:9.

A mais difícil e humilhante lição que o homem tem a aprender,
se for guardado pelo poder de Deus, é sua própria ineficiência ao
depender da sabedoria humana, e o fracasso certo de seus próprios
esforços para ler corretamente a natureza. — Manuscrito 86, 1898.
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Nossa doutrina do Santuário, 4 de Julho

Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será
purificado. Daniel 8:14.

Deus insta conosco para dedicarmos nosso tempo e força à
obra da pregação ao povo, das mensagens que agitaram homens e
mulheres em 1843, 1844. ...

Meus irmãos, tomai vossa posição onde Deus vos recomenda.
... Deixai de lado aqueles que, após ter recebido repetidamente a[215]
luz, decidiram permanecer no lado oposto. ... Assumamos a obra
que nos foi dada. Com a Palavra de Deus como vossa mensagem,
postai-vos na plataforma da verdade e proclamai a breve vinda de
Cristo. A verdade, eterna verdade, prevalecerá.

Por mais de meio século [ou seja, desde 1844] diferentes pontos
da verdade presente têm sido questionados e enfrentado oposição.
Novas teorias têm sido apresentadas como verdade, não sendo ver-
dade, e o Espírito de Deus tem revelado seu erro. Ao serem apre-
sentados os grandes pilares de nossa fé, o Espírito Santo tem dado
testemunho deles, e assim é especialmente no que concerne à ver-
dade da questão do santuário. Vez após vez o Espírito Santo tem
endossado de modo marcante a pregação dessa doutrina. Mas hoje,
como no passado, alguns serão levados a formar novas teorias e
negar as verdades sobre que o Espírito de Deus tem colocado Sua
aprovação.

Qualquer homem que busca apresentar teorias que nos afastem
da luz que nos veio quanto ao ministério no santuário celestial não
deveria ser aceito como professor. Uma verdadeira compreensão
da questão do santuário significa muito para nós como um povo.
Quando estávamos zelosamente buscando ao Senhor por luz quanto
a esta questão, a luz veio. Em visão tive uma tal percepção do
santuário celestial, e do ministério ligado com o lugar santo, que por
muitos dias não pude falar sobre ele.
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Sei pela luz que Deus me deu que deveria haver um reavivamento
das mensagens que foram dadas no passado, porque os homens ten-
tarão introduzir novas teorias e tentarão provar que essas teorias são
escriturísticas, conquanto sejam errôneas, as quais, se acharem um
lugar entre nós, solaparão a fé na verdade. Não devemos aceitar essas
suposições e transmiti-las como verdade. Não, não; não devemos
desviar-nos da plataforma da verdade em que fomos estabelecidos.

Sempre haverá aqueles que estão buscando algo novo e que
torcem e forçam a Palavra de Deus para fazê-la apoiar suas idéias
e teorias. Tomemos, irmãos, as coisas que Deus nos tem dado e
que Seu Espírito nos tem ensinado como verdade, e creiamos nelas,
deixando de lado essas teorias que Seu Espírito não tem endossado.
— Manuscrito 125, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.125%2C.1907


Eterna vigilância, 5 de Julho

Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em
[216]

derredor, como leão que ruge procurando alguém para
devorar. 1 Pedro 5:8.

Cristo estabeleceu as condições para o serviço aceitável. “Quem
ama a sua vida perde-la-á; mas aquele que odeia a sua vida neste
mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém Me serve, siga-
Me, e, onde Eu estou, ali estará também o Meu servo. E, se alguém
Me servir, o Pai o honrará.” João 12:25, 26.

O método de serviço de Cristo é o que tem valor à vista de Deus.
O serviço daqueles que o prestam segundo os métodos do mundo
é sem valor, pois tudo é para o eu. O egoísmo da natureza humana
assume o controle. Não servem segundo o exemplo de Cristo.

Estudemos a vida e morte de Cristo. Façamos tudo ao nosso
alcance para pôr em prática o plano de Deus. Que língua pode
descrever, que pena transmitir os poderosos resultados de olhar para
Jesus e viver a Sua vida? Quão poucos daqueles que alegam ser
cristãos na realidade têm qualquer direito a esse sagrado nome.

Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos fora de
guarda. Ah, se os seguidores de Cristo se lembrassem de que o preço
da vida eterna é a eterna vigilância! Muitos têm uma fé vacilante. A
menos que sejam revigorados, revividos, despertados à ação, suas
almas se perderão.

O eu deve morrer, e Cristo deve ser entronizado no coração como
tudo em todos. Os pensamentos devem demorar-se nEle. Então a
vida será uma honra para o Seu nome. A alma receberá poder do
alto para resistir aos ilusórios ardis de Satanás.

Esqueceram-se os adventistas do sétimo dia da advertência dada
no sexto capítulo de Efésios? Estamos empenhados numa guerra
contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos nosso Líder,
bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós.
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“Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais
resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer
inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e ves-
tindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do
evangelho da paz; embraçando sempre o escudo da fé, com o qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai tam-
bém o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra
de Deus.” Efésios 6:13-17. — Carta 140, 1903.
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A medida da atenção divina, 6 de Julho[217]

Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e
amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens

de pequena fé? Mateus 6:30.

Cristo ensinou a Seus discípulos que a medida da atenção divina
concedida a qualquer das obras de Deus é proporcional à posição
que esse objeto ocupa na escala da criação. O pequeno pardal, apa-
rentemente o mais inferior dos pássaros, é vigiado pela Providência.
Nenhum cai ao solo sem ser notado por nosso Pai celestial. As
flores do campo, a grama que reveste a terra com verdor — todos
compartilham da atenção e cuidado de nosso Pai celestial.

“Observai as aves do céu”, disse Cristo: “não semeiam, não
colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as
sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao
curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham,
nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua
glória, se vestiu como qualquer deles.” Mateus 6:26-29.

Se os lírios do campo são objetos aos quais o grande Artista
Mestre tem dedicado atenção, fazendo-os tão belos que superam a
glória de Salomão, o maior rei que já portou um cetro; se a erva do
campo forma um belo tapete sobre a terra, podemos formar qualquer
idéia do cuidado que Deus tem pelo homem que foi moldado à Sua
imagem?

Deus deu ao homem intelecto a fim de que ele possa compre-
ender coisas maiores do que esses belos objetos na natureza. Ele
transporta o instrumento humano a um mais elevado compartimento
da verdade, elevando a mente para mais alto, e ainda mais alto, e
abrindo-lhe a mente divina. E no livro da providência divina, o vo-
lume da vida, cada um tem uma página. Essa página contém cada
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detalhe de sua história. Até os cabelos de sua cabeça são contados.
Os filhos de Deus nunca estão ausentes de Sua mente.

E embora o pecado tenha existido por séculos, buscando contra-
riar a misericordiosa corrente de amor que flui de Deus para a raça
humana, ainda o amor e cuidado que Deus concede aos seres que
criou à Sua própria imagem não deixou de aumentar em riqueza e
abundância. “Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu
Filho unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas te-
nha a vida eterna.” João 3:16. Ele coroou Sua benevolência com o
inestimável dom de Jesus. ...

Por assim lançar todo o tesouro do Céu neste mundo, por dar-nos
em Cristo todo o próprio Céu, Deus adquiriu a afeição e habilidade
humanas. — Carta 4, 1896.
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O ponto de apoio, 7 de Julho[218]

Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém
amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15.

A conformidade com o mundo está levando muitos de nosso
povo a perder seu ponto de apoio. Sou profundamente movida por
essa questão porque é continuamente mantida perante mim pelo
Senhor. ...

Se houve um tempo em que os que têm conhecimento da ver-
dade presente deveriam encontrar seu ponto de apoio, esse é o tempo
presente. Embora ninguém deva agir independentemente de seus
irmãos, cada um deve obter um conhecimento de sua própria condi-
ção, seus exatos pontos de apoio. A pergunta que cada um deveria
fazer-se é: “Qual é minha relação com Deus?”

É a conformidade com o mundo que está levando nosso povo
a perder seu ponto de apoio. A perversão de princípios não se deu
subitamente. O anjo do Senhor apresentou-me este assunto em sím-
bolos. Parecia que um ladrão estava astutamente aproximando-se
mais e mais, e gradual mas seguramente roubando a identidade da
obra de Deus por levar nossos irmãos a conformar-se com as práticas
mundanas. ...

O Senhor espera que façamos os mais diligentes esforços para
livrar-nos do espírito mundano que se tem manifestado entre nós.
... O Senhor insta por uma reforma. Em todo lugar onde os crentes
têm adotado princípios mundanos, Ele deseja que uma voz de ad-
vertência seja erguida. “Clama a plenos pulmões”, Ele diz, “não te
detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao Meu povo a sua
transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados.” Isaías 58:1.

Em muitas mentes uma consideração dos tempos em que estamos
vivendo está tão distanciada quanto o Céu da Terra. Parece que
seu dever de preparar-se para encontrar o Salvador prestes a voltar
está inteiramente esquecido. Deus deseja que tenhamos consciência
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disso. Deseja que atuemos como seres racionais, que estão vivendo
nas fronteiras do mundo eterno.

Lembrai-vos de que ao vos preparardes para o reino celestial
estais preparando a outros. As Escrituras dizem: “E fazei caminhos
retos para os pés, para que não se extravie o que é manco...” Hebreus
12:13.

Enquanto trabalhamos no plano de Cristo, lançando mão do
braço do Poderoso, estamos seguros; mas tão logo relaxemos nosso [219]
apego a Seu braço e comecemos a depender dos seres humanos,
estamos em grande perigo. ...

Dia após dia devemos avançar para cima, sempre para cima,
até poder ser dito de nós como um povo: “Estais completos nEle.”
— Manuscrito 96, 1902.
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Revelações do juízo, 8 de Julho

De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e guarda
os Seus mandamentos; porque isto é o dever de todo homem.

Eclesiastes 12:13.

No dia em que todos serão recompensados segundo sua obra,
como os transgressores se sentirão, quando, por um momento, lhes
for permitido ver o registro de sua vida e do que escolheram fazer
dela, sem respeito à lei que através dos séculos eternos governará
o Universo? Verão então o que Deus desejou que fizessem. Reco-
nhecerão que deveriam ter utilizado seus privilégios adquiridos com
sangue em benefício da verdade e da justiça. Verão que em lugar de
colocar seus talentos e influência ao lado da rebelião, fortalecendo
assim as forças do inimigo, deveriam ter dedicado suas faculdades a
ser bons e a fazer o bem. ...

No dia do juízo os homens verão o que poderiam ter-se tornado
mediante o poder de Cristo. Verão o roubo que praticaram para com
Deus. Reconhecerão que apostataram de seu Criador. Verão o bem
que poderiam ter realizado, mas não o fizeram. Recusaram inteira-
mente ser aperfeiçoados. Em vão foram empenhados esforços em
seu benefício. Conheciam as reivindicações de Deus, mas recusaram
submeter-se às condições estabelecidas em Sua Palavra. Por sua
própria escolha uniram-se com os demônios. Utilizaram no serviço
do eu o poder que lhes foi concedido para serviço de Deus. Fizeram
do eu seu deus, recusando submeter-se a qualquer outro controle.
Enganaram-se a si mesmos, e tornaram-se desprezíveis à vista de
Deus.

Ao operarem ao lado do poder das trevas, encorajaram outros
a fazer o mesmo. Uniram-se, alma, corpo, e espírito, ao lado do
inimigo, depositando como uma oferta voluntária sobre o altar de
Satanás aquilo que deveriam ter dado a Deus. ...

No dia do juízo tudo isso é aberto perante os impenitentes. Cena
após cena passa diante deles. Tão claramente quanto a luz do Sol do[220]
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meio-dia eles todos vêem o que poderiam ter sido caso houvessem
cooperado com Deus em lugar de se oporem a Ele. O quadro não
pode ser modificado. Seus casos estão decididos para sempre. Devem
perecer com aquele cujos caminhos e obras seguiram.

Um raio de luz virá a todas as pessoas perdidas. Verão claramente
o mistério da santidade que durante a vida desprezaram e odiaram.
E os anjos caídos, dotados de maior inteligência do que o homem,
reconhecerão o que fizeram ao utilizar seus poderes para levar os
seres humanos a preferirem o engano e a falsidade. Todos quantos
se uniram com o enganador, todos que aprenderam seus caminhos e
praticaram seus enganos, devem perecer com ele. ... O Senhor Jesus
olha com piedade para eles e declara: “Afastai-vos.” Romanos 16:17.
Nessa ocasião, os capítulos 3, 4 de Zacarias serão compreendidos.
— Manuscrito 37, 1900.
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Caráter para o céu, 9 de Julho

Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior,
confirmar a vossa vocação e eleição; porquanto, procedendo

assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1:10.

Aquele que contempla a Jesus, considerando o que Ele é para nós
e o que somos para Ele, será diligente. Viverá segundo o plano da
adição, acrescentando à sua fé virtude, e à virtude conhecimento, e ao
conhecimento temperança, e à temperança paciência, e à paciência
santidade, e à santidade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade.
Esse é um processo de crescimento. ... Sobre aqueles que vivem
desta maneira será escrito finalmente: “Estais completos nEle.”

Não devemos trabalhar meramente por nossas próprias almas,
mas pelas almas de todos aqueles com os quais estamos relaciona-
dos. Os pais devem manter perante si o ideal sobre que deveriam
trabalhar — a perfeição de caráter de seus filhos. Devem empenhar-
se zelosamente por aperfeiçoar o caráter de seus filhos, porque a
futura vida imortal revelará o resultado da obra que cumpriram.

Os pais que educaram devidamente seus filhos, arrancando toda
erva daninha representada por traços negativos de caráter, estão
adaptando-os para se tornarem missionários para Cristo em verdade,[221]
em justiça, em santidade. Aquele que em sua infância presta serviço
a Deus, acrescentando à sua fé virtude, e à virtude conhecimento, e ao
conhecimento temperança, e à temperança paciência, e a paciência
santidade, e à santidade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade,
está se qualificando a ouvir as palavras: “Filho, sobe mais para cima.
Entra na escola mais elevada.”

Pensais que nada aprenderemos aqui? Não temos a menor idéia
do que nos será então aberto. Com Cristo caminharemos diante das
águas vivas. Ele abrirá perante nós a beleza e glória da natureza.
Demonstrar-nos-á o que é para nós e o que somos para Ele. Há
lições que não sabemos agora e que aprenderemos no além. ...
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Significa tudo para nós operar nossa própria salvação com temor
e tremor. Deus opera em nós o querer e o executar segundo a Sua boa
vontade. Se O deixarmos agir, Ele agirá. Nossa recompensa no Céu
depende de nosso caminhar e nossa conversação aqui. Podemos ser
cristãos aqui. E para ser um cristão não é necessário que vivamos em
depressão, queixando-nos por não podermos seguir nossos próprios
caminhos. Se somos cristãos de fato, Cristo é estabelecido em nós,
a esperança da glória. Isto traz uma luz às câmaras da mente e ao
templo da alma que ninguém pode apagar. Precisamos de religião na
alma. Temos de desempenhar os princípios da verdadeira santidade.
— Manuscrito 102, 1899.
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Um fiel mordomo, 10 de Julho

Então, lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos
Céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito

coisas novas e coisas velhas. Mateus 13:52.

A verdade enriquece constantemente o recebedor. A mente dos
que recebem a verdade cresce em atividade. Ao aplicarem seus ta-
lentos buscando melhorar toda capacidade, suas faculdades mentais
e espirituais se fortalecem, pois onde há vida espiritual, há desen-
volvimento e crescimento. Não há possibilidade de que os tesouros
do mordomo fiel diminuam se corretamente utilizados.

Poderosas verdades foram sepultadas sob o engano do erro, mas
serão descobertas pelo diligente pesquisador. Ao encontrar e abrir a
casa do tesouro das preciosas jóias da verdade não está roubando,[222]
pois todos quantos apreciam essas jóias podem possuí-las, e então
terão também uma casa do tesouro para abrir para outros. Aquele que
dá não se priva do tesouro, pois ao examiná-lo ao fim de apresentá-lo
a outros e atraí-los, descobre novos tesouros.

Os tesouros da verdade em sua posse devem ser dados ao mundo
para que possam ter oportunidade de aprender o valor da verdade.
As necessidades daqueles que estão sofrendo de pobreza espiritual
devem ser aliviadas. E não apenas será impressionada a mente dos
que forem ajudados, mas a mente do que está realizando a obra será
despertada pelo poder do Espírito Santo. Através da colaboração que
vem unicamente de Deus, ele poderá tornar a verdade tão simples,
que ela ressoará em outras mentes. A verdade é o poder de Deus para
salvar todos aqueles que a recebem, e difunde luz em abundância
para o coração. ...

Jesus Cristo é a grande verdade para este tempo. ... Cristo morreu
pelo mundo todo, no entanto são poucos aqueles que assumem o
lugar de mordomos como Deus os designou. Os talentos que nos
foram confiantemente concedidos devem ser usados em benefício
e bênção de outros. São concedidos a fim de serem aperfeiçoados.
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Seu valor está contido neles mesmos. Eles permanecem os mesmos,
quer a pessoa a quem eles foram confiados perceba seu valor ou não.
Porém, se ela não os apreciar, não lhe serão de valor algum.

O dinheiro pode ser empregado de diversas formas. Continua
sendo dinheiro, mas está com o tesouro do mordomo — a Palavra
do Deus vivo. O uso que é atribuído às jóias da verdade determina
seu valor para o dono. Devem ser usadas para ajudar, abençoar e
salvar aqueles por quem o Senhor deu o Seu único Filho. Então
elas serão do mais elevado valor para nós e dessa forma nossos
talentos aumentarão constantemente. Acrescentaremos jóia sobre
jóia. — Manuscrito 88, 1898.
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Desenvolvimento cristão equilibrado, 11 de Julho

Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o
sol ao meio-dia. Salmos 37:6.

A humildade é grandemente necessária. Se acolhida, seria um
ornamento de grande valor à vista de Deus. É essencial na obra. Mas
não há virtude em pensar que a humildade consiste em ineficiência[223]
barata. Embora a humildade seja sempre essencial no serviço de
Deus, conquanto deva sempre ser cultivada, sê cuidadoso para que
não se degenere em timidez que leve os homens a vacilarem quando
as circunstâncias requerem que permaneçam firmes pela verdade.
Não deve haver serviço parcial oferecido a Deus. A cada homem
o Senhor tem atribuído seu trabalho. Todos devem ser um canal
mediante o qual o Senhor pode atuar para comunicar a vontade, do
Céu. ...

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

Em sua grande misericórdia, Deus dará a todo o Seu povo crente
eficiência e poder para Sua obra e serviço, assim como concedeu
poder a José, Samuel, Daniel, Timóteo, e muitos outros que se va-
leram de Suas promessas. Eles creram nEle e nEle confiaram, e
esta foi sua justiça. Homens e mulheres devem avançar pela fé. De-
vem prosseguir em meio à nuvem de objeções que Satanás introduz
para prejudicar o seu progresso. Quando Deus vê que confiarão
nEle como seu ajudador e sua eficiência, eles podem passar com
segurança através da grande escuridão da falta de consagração dos
homens. ...

Sem a constante ajuda que deriva somente de Deus, mesmo
aqueles que são vistos como os crentes mais destacados estão em
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perigo de cair nos pecados que Satanás preparou para desonrar
a Deus. Que todos quantos alegais ser crentes tenhais em mente
que só quando tendes a fé que atua pelo amor e purifica a alma,
somente quando tendes a alegria da salvação em Cristo no coração,
é que estais qualificados para guiar pecadores ao arrependimento e à
reforma. O crente genuíno não é aquele que apenas concorda com a
verdade, mas crê e pratica a verdade, que não está satisfeito a menos
que tenha consigo a presença de Deus, que é um poder para o bem
no mundo. ...

Cristo, Aquele que deu Sua vida pela vida do mundo, para que
todos os que nEle crêem não pereçam mas tenham a vida eterna, é o
verdadeiro Vigia da casa. ... Somos mantidos pelo poder de Deus. A
presença e graça de Cristo é o segredo de toda vida e luz. — Carta
78, 1901.
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Deus está em todo lugar, 12 de Julho

Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz Aquele
que

[224]
conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos

sete candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1.

[Estas] palavras procedem dos lábios dAquele que não pode
mentir. O quadro revela eterna vigilância. Cristo está no meio dos
sete candeeiros de ouro, andando de igreja em igreja, de congregação
em congregação, de coração a coração. Aquele que guarda a Israel
nunca dorme nem cochila. Se os candeeiros fossem deixados ao
cuidado de instrumentos humanos, quão freqüentemente a luz iria,
falhar e apagar-se. Mas Deus não confiou Sua igreja às mãos de
homens. Cristo, Aquele que deu Sua vida pelo mundo, para que
todos quantos nEle crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna, é
o verdadeiro Vigia da casa. Ele é o Mordomo, fiel e verdadeiro, das
cortes do templo de Deus. Temos razão para agradecer a Deus por
não dependermos da presença de sacerdotes ou pastores terrenos.
Somos guardados pelo poder de Deus. A presença e graça de Cristo
é o segredo de toda vida e luz.

Toda negação do eu, toda manifestação de um espírito cobiçoso,
é registrada nos livros do Céu. Um santo Vigia anota cada palavra e
ação de nossa vida, e pesa todo motivo que provoca a ação. A mão
que escreveu os caracteres sobre a parede do palácio de Belsazar
está escrevendo por toda parte: “Deus está aqui.” Deus está em todo
lugar. Todas as nossas palavras, todos os nossos planos, todos os
nossos motivos secretos são pesados nas balanças da infinita justiça
e verdade.

O Salvador compassivo e altruísta nos encontrará destituídos de
ternura, amor, simpatia por aqueles por quem deu a vida? Deus nos
concedeu graciosas oportunidades para o serviço. Ele nos proveu
preciosos talentos e temos de prestar contas a Ele pelo uso que
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deles fizermos. Se os usarmos sabiamente, Deus nos chamará de
coobreiros Seus. Se nos purificarmos de todo princípio impuro e
egoísta ouviremos um dia a bênção: “Bem está, servo bom e fiel.”
Mateus 25:21.

Sob a inspiração do Espírito Santo, Ana, a mãe de Samuel, disse:
“O Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança.” 1
Samuel 2:3. Davi declara: “Somente vaidade são os homens plebeus;
falsidade, os de fina estirpe; pesados em balança, eles juntos são
mais leves que a vaidade.” Salmos 62:9. Isaías diz: “Tu, que és justo,
aplanas a vereda do justo.” Isaías 26:7. E Salomão escreve: “Todos
os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa
o espírito.” Provérbios 16:2.

Não existe motivo no coração que o Senhor não discirna. Ele lê
todo propósito, todo pensamento. — Manuscrito 99, 1902.
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A sabedoria do céu, 13 de Julho[225]

A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura; depois,
pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons

frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3:17.

Meu maior desejo é que possais ser um instrumento polido nas
mãos de Deus para ser usado para Sua glória.

Espero que não penseis que podeis avançar em vossa própria
força confiando em vosso próprio juízo. Buscai sabedoria do alto.
Sede verdadeiros, nobres em propósito. Sede elevados na vida e que
o Deus de paz vos santifique inteiramente, alma, corpo, e espírito.
Não cesseis de pesquisar e estudar e chegar ao fundo das coisas.
Deus vos ajudará em todos os vossos dedicados esforços, meus caros
filhos. Se ambos vos consagrardes sem reservas a Deus e a Sua obra,
Ele vos aceitará. Não tereis a recompensa aqui, mas deveis procurar
a recompensa no porvir, quando o “Bem está” (Mateus 25:21) for
proferido pelo Mestre. ...

Todos quantos entram no Céu devem ser postos à prova como o
ouro no fogo mesmo neste mundo. Nosso maior perigo estará numa
segurança carnal. Deus vos ajude, meus filhos, a nunca vos orgulhar
no eu. A menos que ambos vigiem em oração, fracassareis afinal.
Nunca imagineis ser uma vida digna o viver despreocupadamente.
...

Esteja certo, meu filho, cava fundo, lança o fundamento seguro.
Não... [seja deficiente em] buscar plenamente a Deus. Não procures
encobrir ou disfarçar um pecado, mas pesquisa em profundidade.
... Influências adjacentes podem afetar os sentimentos de muitos.
O bom exemplo de outros pode ter peso por um tempo, mas se o
coração não for renovado, se não for completamente convertido,
retornará naturalmente a seu próprio fundamento. Vigiai, meus que-
ridos filhos, para não vos enganardes a vós mesmos. Fins egoístas
podem desejar manifestar-se e insinuar-se entre as melhores ações,
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mas não deis lugar ao maligno. Despertai vossas almas com diário
temor do pecado. Ligai-vos com o Céu, e anjos vos ministrarão. ...

Apegai-vos a Jesus, vosso Redentor. Ele vos tem dado contínuas
evidências de Seu amor ao trazer-vos adversidade, vez após outra.
Se não pudermos suportar essas provas mais leves, se uma pequena
suspensão de prosperidade ou adversidade revelam em nós falsidade,
orgulho, e egoísmo no coração, se nos submetemos ao desânimo e
pecado, se a zombaria e a expressão carrancuda de homens ímpios
nos afligem e eliminam nossa coragem e esperança, e fracassamos
no dia da adversidade, oh, como permaneceremos de pé quando Ele [226]
aparecer? ...

Sempre oramos por vós. Cremos que o Senhor vos está ajudando
e abençoando. Planejai alto. Buscai maior dignidade — aquilo que é
de origem celestial. — Carta 23, 1875.

Mamãe
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Maravilhosa transação, 14 de Julho

Ó gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante
cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Gálatas 3:1.

Nenhum feito humano, não importa qual possa ser sua posição,
pode suportar qualquer comparação com essa grande obra pelo
homem caído. O assunto é tão grande, tão importante. Então, por
que se dá que tão poucos lhe prestam atenção? Os homens agem
como se não tivessem uma alma a salvar, um Céu a ganhar, e um
inferno a evitar. O que significa isto?

Diz o apóstolo Paulo: “Quem vos fascinou a vós outros, ante
cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado?” Para o
apóstolo, a verdade foi tão grande, tão clara, tão importante, porque
interesses eternos estavam envolvidos, que ele somente podia atribuir
ao poder enganador de Satanás a contínua impiedade e negligência
dessa grande salvação. Não haveria agora muitos que estão tão
iludidos com os ardis de Satanás ao ponto de não obedecerem à
verdade, a não verem as vantagens da obediência? Quem é assim
insensato? São aqueles que não buscaram o Senhor por auxílio a fim
de não transgredirem mais Sua lei.

Nada há tão ofensivo a Deus quanto o pecado. Em vez de tornar
nula a lei de Deus por continuar em pecado, toda pessoa verdadeira-
mente convertida estará andando no caminho da humilde obediência
a todos os mandamentos divinos. Pesquisarão as Escrituras para que
possam conhecer a verdade. Quem enganou o impenitente, o trans-
gressor, para que o pecado seja escolhido em vez da obediência? É o
poder de Satanás que veio a Adão e Eva no Éden, o poder enganador
e ilusório do anjo caído. ...

Quão poucos falam sobre esse grande sacrifício da vida de Jesus
para salvar o pecador culpado! Se apreciamos esse amor manifestado
por Deus em favor de nossa alma elevar-nos-emos por lançar mão
dos méritos de Jesus Cristo, pois sem a Sua justiça o homem não[227]
poderia prestar a Deus uma obediência perfeita. Cristo toma sobre
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Si mesmo o pecado do homem. Ele imputa ao homem Sua justiça.
...

Ele condescendeu com este grande sacrifício, não para que o
pecado no homem se tornasse uma virtude, não para que o pecado
pudesse ser feito justiça. Ele seguiu os passos que o homem deve
seguir na conversão. Dirigiu-Se ao batismo, e quando saiu da água
ajoelhou-Se e ofereceu uma oração ao Pai como o Céu nunca antes
havia ouvido. Os céus se abriram e luz veio dos céus abertos como
uma pomba de ouro fundido e circundou o Filho de Deus, e uma voz
do Céu foi ouvida dizendo: “Este é o Meu Filho amado, em quem
Me comprazo.” Mateus 3:17. — Manuscrito 25, 1887.
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O talento da fala, 15 de Julho

Porque, pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas
palavras, serás condenado. Mateus 12:37.

Todos sabemos quanto malefício uma língua desgovernada cau-
sará se deixada a mover-se à vontade. Quem passou a fazer parte do
ambiente da igreja deve participar também do esforço para excluir
desse ambiente a maledicência. E dever dos que estão em posições
de responsabilidade na igreja vigiar decididamente nesta questão
para assegurar-se de que a ordem e a harmonia são preservadas na
igreja. ...

Como uma igreja devíeis permanecer onde podeis representar o
caráter de Cristo para o mundo. Devíeis permanecer onde possais
edificar um ao outro na mais santa fé. Nunca deveis destruir-vos
uns aos outros, pois estareis realizando a obra de Satanás. Dia a dia
deveis ajudar-vos uns aos outros a crescer até a completa estatura de
homens e mulheres em Cristo. Nesta obra fechais a porta ao inimigo.
O poder da fala é um grande talento para abençoar outros ou uma
grande maldição para causar dissensão e luta.

Aquele que se dedica a achar falhas neste e naquele está ne-
gligenciando sua própria alma preciosa. E aqueles que permitem
que este indivíduo leve avante sua obra ímpia sem repreensão são
responsáveis diante de Deus por injúria a seus irmãos. ...

Podemos esperar a bênção de Deus sobre uma igreja quando
os membros estão acolhendo amargura uns contra os outros? ...
Aqueles em cujo coração Cristo habita revelarão na vida os frutos do
Espírito — amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade.
Aqueles que são controlados pelo inimigo serão cheios de inveja,
luta, malícia, e más suspeitas. ...[228]

Se um daqueles de quem estas cruéis palavras são proferidas
estivesse esta noite jazendo frio na morte, quão diferentes seriam
as palavras ditas a seu respeito! Quão freqüentemente é isto que se
dá: Enquanto uma pessoa está vivendo e podia ser abençoada por
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palavras bondosas, palavras amargas e desamorosas são ditas dela,
mas quando sua obra é concluída, e suas mãos estão dobradas na
morte, palavras de amor e apreciação passam a ser proferidas. Mas
as palavras de amor caem sobre ouvidos que não ouvem. São ditas a
corações que não podem ser confortados. E demasiado tarde! Oh!
se algumas dessas palavras de amor pudessem ter sido faladas em
vida, quanto melhor teria sido. ...

Deus deseja que Seu povo traga a seus lares toda paz, alegria e
amor que lhe é possível ter. O amor que trazem a seus lares, trarão à
igreja. Meus irmãos e irmãs, podeis trazer a paz do Céu ao lar e à
igreja se santificardes a Deus o talento da fala. — Manuscrito 26,
1885.
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Lançando os cuidados sobre o Senhor, 16 de Julho

Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá; jamais
permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55:22.

Querido irmão: Tenho o mais terno amor por ti e gostaria que as
coisas se passassem diferentemente contigo: que aqueles que estão
te perseguindo te deixassem só. Mas, meu irmão, deves ter em mente
que essas perplexidades e aborrecimentos estão incluídos em “todas
as coisas” que “cooperam para o bem daqueles que amam a Deus”.
Romanos 8:28. O olhar do Senhor está sobre ti. ... Se mantiveres
bom ânimo, se repousares tua alma sobre Deus, se confiares em
teu Pai celestial como uma criança confia em seus pais e agires
retamente e amares a misericórdia, Deus poderá trabalhar contigo e
o fará. Então, em meio a todas as tuas provações, honrarás a Deus, e
Sua promessa é certa: “... aos que Me honram, honrarei.” 1 Samuel
2:30.

Lembra-te que tua experiência não é a primeira deste tipo. Co-
nheces a história de José e Daniel. O Senhor não impediu as ímpias
maquinações de seus inimigos, mas fez com que a conspiração deles
resultasse em benefício para aqueles que conservaram a fé e lealdade
em meio à prova e ao conflito.

Os fogos da fornalha não são para... [destruir], mas para refinar,[229]
enobrecer, santificar. Sem essas provas não sentiríamos tanto nossa
necessidade de Deus e Seu auxílio. Do contrário tornar-nos-íamos
orgulhosos e auto-suficientes. Nessas provações vejo evidência de
que o olhar do Senhor está sobre ti, e que Ele deseja atrair teu
coração para Si. Não é o são, mas o enfermo, que precisa de um
médico; aqueles que estão oprimidos quase no limite da capacidade
de suportar são os que carecem de um Ajudador. Volve à fortaleza.
Aprende a preciosa lição, “Vinde a Mim, todos os que estais cansados
e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo e
aprendei de Mim. ... Porque o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é
leve.” Mateus 11:28-30.
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Jesus te ama. Alegro-me em saber da experiência que estás tendo,
não porque és um sofredor, mas porque isto é evidência para mim
de que o Senhor está te provando e testando para ver se irás a Ele,
para ver se porás nEle sua confiança, se acharás paz e descansarás
em Seu amor. ...

Jesus não te deixou para seres surpreendido e espantado ante
as provas e dificuldades que defrontas. Ele te falou a respeito delas
e também te falou que não deves ser sobrecarregado e oprimido
quando vêm as provas. Deves olhar para Jesus, teu Redentor, ser
animado e regozijar-te. ... Temos um Salvador vivente que tanto
nos amou que morreu por nós, para que mediante Ele pudéssemos
ter esperança, força, coragem e assentar-nos com Ele em Seu trono.
— Carta 8, 1886.
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Nosso misericordioso Deus, 17 de Julho

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim
bendiga ao Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,

e não te esqueças de nem um só de Seus benefícios. Salmos
103:1, 2.

Desejo chamar tua atenção para preciosas promessas na Palavra
de Deus. Todos quantos são filhos de Deus não têm as mesmas
faculdades, o mesmo temperamento, a mesma confiança e ousadia.
Estou feliz realmente porque nossos sentimentos não são evidência
de que não somos filhos de Deus. O inimigo tentar-te-á a pensar
que tendes feito coisas que te separaram de Deus, e que Ele não
mais te ama, mas nosso Senhor ainda te ama e podemos sabê-lo
pelas palavras que Ele tem registrado exatamente para casos como o[230]
teu. “Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus
Cristo, o Justo.” 1 João 2:1. “Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça.” 1 João 1:9.

Portanto, minha querida irmã, tenho evidência de que Deus te
ama, e o precioso Salvador, que Se deu a Si mesmo por ti, não te
desprezará por teres sido tentada e em tua fraqueza possas ter sido
vencida. Ele ainda te ama. ...

Agora, não te preocupes ficando fora dos braços do querido
Salvador, mas descansa confiantemente em fé. Ele te ama; Ele cuida
de ti; Ele está te dizendo: “Os teus pecados estão perdoados.” Marcos
2:5. Podes estar deprimida com enfermidades físicas, mas isso não é
evidência de que o Senhor não está atuando em teu benefício todo
dia. Ele te perdoará, e abundantemente. Acolhe para tua alma as
doces promessas de Deus. Jesus é nosso constante e infalível Amigo
e deseja que confies nEle.

Deus está em ação, e Satanás também está atuando. Satanás
deseja ter nossa mente desviada do poderoso Ajudador, refletindo
sobre nossa degradação de alma e sentindo que todas as nossas
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faculdades estão sendo desperdiçadas, e Deus sendo desonrado.
Desvia o olhar de ti mesma para a perfeição de Cristo. ...

Jesus contempla a culpa do passado, mas Ele fala de perdão; e
não devemos desonrá-Lo duvidando de Seu amor. Esse sentimento
de culpa deve ser deposto ao pé da cruz do Calvário. O senso de
pecaminosidade contaminou as fontes da vida e da verdadeira feli-
cidade. Agora Jesus declara: “Depõe tudo sobre Mim. Eu tomarei
teus pecados e te darei paz. Não expulses mais teu respeito pró-
prio, pois comprei-te com o preço de Meu próprio sangue. És Meu.
Eu fortalecerei tua enfraquecida vontade. Removerei teu remorso
pelo pecado.” Portanto, volve teu grato coração, tremente de incer-
teza, para Ele, e prevalece-te da esperança apresentada diante de ti.
— Carta 49, 1898.
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A palavra de Deus na própria vida, 18 de Julho

Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do
homem e não beberdes o Seu sangue, não tendes vida em vós

mesmos. João 6:53.

O Senhor Jesus é teu Redentor. Não apreciarás o grande sacri-
fício que Ele fez por ti? Ninguém tem qualquer justificativa para[231]
apartar-se dos princípios bíblicos. ...

Aquele que é sensível às admoestações do Senhor operará sua
própria salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que está
operando nele o fazer e o executar segundo o Seu beneplácito. A
verdade de Deus, habitando no coração, traz os princípios da lei de
Deus à prática diária.

O homem que permite ser enganado é alguém em cujo coração
a verdade não está habitando. Ser ocasionalmente um cristão, ser
ocasionalmente devoto, é um grande engano. É uma mentira viva.
Um exame ocasional da Palavra de Deus não é suficiente. Uma
petição ocasional ao trono da graça, um arranjo de palavras, não traz
um suprimento de graça para as necessidades da alma. A verdade de
Deus deve ser implantada no coração a fim de reger a vida. Deve ser
trazida ao mais íntimo da vida.

Virá o dia quando verás que não vale a pena desperdiçar os
interesses da alma, permitindo que esta se torne enferma, tão ineficaz
ao ponto de Cristo declarar “que nem és frio nem quente. ... Assim,
porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-
te da Minha boca”. Apocalipse 3:15, 16. Que significa isto? Que Ele
não mais apresentará o nome de tal pessoa a Seu Pai.

Cristo revestiu Sua divindade com a humanidade, e veio a este
mundo para viver uma vida livre da contaminação do pecado, para
que os seres humanos, lançando mão da divindade, possam tornar-
se participantes da natureza divina, escapando assim da corrupção
que há no mundo mediante a sensualidade. O véu que oculta a
glória de Deus do discernimento humano será removido para aqueles
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que recebam a Cristo como Salvador pessoal. Com o olho da fé
contemplam as realidades eternas.

A Palavra de Deus deve ser transferida para a vida. “Eu sou o
pão da vida”, Cristo declara. “Se não comerdes a carne do Filho
do homem e não beberdes o Seu sangue, não tendes vida em vós
mesmos. Quem comer a Minha carne e beber o Meu sangue tem
a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia. O espírito é o
que vivifica; a carne para nada aproveita; as palavras que Eu vos
tenho dito são espírito e são vida.” João 6:48, 53, 54, 63. Estuda
todo o capítulo seis de João. Luta, no interesse de tua alma, para
compreendê-lo. — Carta 253, 1904.
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Os atalaias de Cristo, 19 de Julho

Se alguém quer vir após Mim, a si mesmo se negue, tome a sua
[232]

cruz e siga-Me. Mateus 16:24.

Os apetites e inclinações naturais anseiam por prazeres terrenos.
Mas aqueles que amam a Jesus trarão esses apetites e inclinações em
harmonia com a Sua vontade. Decidiram estar do lado do Senhor,
e sua vida deve apresentar-se em vívido contraste com a busca de
agradar o eu dos mundanos.

O tentador virá a eles com suas lisonjas e subornos, dizendo:
“Tudo isto te darei se, ... me adorares.” Mateus 4:9. Mas sabem
que ele nada tem digno de ser recebido e recusam submeter-se à
tentação. Mediante a graça de Deus, são capacitados a conservar seus
princípios incontaminados. Santos anjos estão perto deles, e Cristo
é revelado em sua firme adesão à verdade. São atalaias de Cristo,
dando, como verdadeiras testemunhas, um decidido testemunho em
favor de Sua verdade. Revelam que há um poder espiritual que pode
capacitar os homens a não se desviarem um centímetro da verdade e
justiça, em troca dos presentes que os homens possam dispensar. Tais
indivíduos, onde quer que estejam, serão honrados pelo Céu porque
harmonizaram sua vida com a vontade de Deus, não se importando
com o montante de sacrifícios que sejam chamados a fazer.

A pretensão não é religião. Toda superficialidade deve ser evi-
tada. O caráter cristão é formado por receber a Cristo e nEle crer.
“A todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que crêem no Seu nome.” João 1:12. O
verdadeiro cristão acaricia cuidadosamente a verdade, reconhecendo
ser mais preciosa do que o ouro. Ele tem um argumento que é prova
contra todos os assaltos do inimigo.

Nada a não ser a verdade de Deus pode suprir as necessidades
da alma. Esta verdade deve ser emoldurada no coração, tornando-se
parte da vida. Assim é adquirida uma experiência que torna a alma
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vigilante, cuidadosa em nada fazer que esteja fora de harmonia com a
vontade dAquele que morreu para que homens e mulheres pudessem
ter a vida eterna. Ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas
sem pecado. Ele sabe como socorrer aqueles que são tentados.

Satanás está sempre vigiando por uma oportunidade de corrom-
per a alma e contaminar a integridade. Aquele que está desatento
será atacado e vencido. Nossa segurança depende de ter Cristo como
nosso Salvador. O perdão que Ele concede traz descanso e segurança
à alma. Asseguremo-nos de que estamos firmados e enraizados na
fé. As doutrinas bíblicas são preciosas para a alma porque contêm
princípios santos. — Carta 249, 1904.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.249%2C.1904


A palavra é uma lâmpada, 20 de Julho[233]

Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de
Jacó, para que nos ensine os Seus caminhos, e andemos pelas

Suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor,
de Jerusalém. Isaías 2:3.

As Escrituras do Antigo Testamento eram o livro de texto de
Israel. Quando o doutor da lei veio a Cristo com a pergunta: “Mestre,
que farei para herdar a vida eterna?” — considerai esta pergunta, pois
a resposta serve a todos quantos formulam semelhante indagação —
o Salvador disse: “Que está escrito na Lei? Como interpretas? A isto
ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento;
e: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse:
Respondeste corretamente; faze isto e viverás.” Lucas 10:25-28.

Mesmo que não houvesse outro texto na Bíblia, esta declara-
ção contém luz suficiente e conhecimento e segurança para toda
pessoa. O doutor da lei havia respondido a sua própria pergunta,
mas tentando justificar-se, disse a Jesus: “Quem é o meu próximo?”
Lucas 10:29. Então, pela parábola do Bom Samaritano, Cristo re-
velou quem é nosso próximo, e nos dá um exemplo do amor que
deveríamos manifestar àqueles que sofrem e estão em necessidade.
O sacerdote e o levita, cujo dever era o de ministrar às necessidades
do estranho, passaram pelo outro lado.

Na conclusão da narrativa Cristo perguntou ao doutor da lei:
“Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu
nas mãos dos salteadores? Respondeu-Lhe o intérprete da Lei: O que
usou de misericórdia para com ele. Então, lhe disse: Vai e procede
tu de igual modo.” Lucas 10:36, 37.

Há lições práticas na Palavra de Deus. ... Essa Palavra ensina
princípios vivos e santos que inspiram os homens a fazerem a outros
como gostariam que fizessem para si, princípios que devem trans-
ferir à vida diária aqui e levar para a escola do alto. ... O altar e o
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arado são experiências para todos quantos buscam a vida eterna.
Sabemos muitíssimo pouco da grandeza do amor e compaixão de
Deus. Que os estudantes exerçam ao máximo as faculdades mentais
e compreendam o capítulo quarenta e cinco de Isaías, que deveria
ser transcrito e trazido a nossas escolas como valioso material de
estudo, muito melhor do que romance ou fábula. Por que nossas
escolas têm sido tão dependentes de livros que falam tão pouco da
cidade de que alegamos estar à procura, cujo Artífice e Construtor
é Deus? ... O Céu é nosso lar. — Nossa cidadania está em cima, e
nossa vida não deve ser dedicada ao mundo, que brevemente será
destruído. Precisamos da Palavra de Deus revelada em caracteres [234]
vivos. Que linguagem pura, excelente, é encontrada na Palavra de
Deus! Que princípios elevadores, enobrecedores! — Manuscrito 96,
1899.
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Não julgar, 21 de Julho

Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com
a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.

Mateus 7:2.

Na noite passada estive num estado de insônia a maior parte do
tempo. Muitas cenas passaram perante mim. Uma cena foi de uma
reunião em que várias pessoas estavam presentes. Um homem se
levantou e começou a encontrar faltas em seus irmãos. Olhei para as
vestes do que falava e vi que eram muito indesejáveis.

Outra pessoa se ergueu e começou a apresentar queixas contra
um coobreiro. Suas vestes eram de outro padrão, mas, também, inde-
sejáveis. Outro ainda, e outro, levantaram-se, e proferiram palavras
de acusação e condenação com respeito à atitude de outros. Todos
tinham algum problema sobre que falar, alguma falta a encontrar
em algum outro. Todos estavam apresentando os defeitos de cristãos
que estão tentando realizar algo em nosso mundo; e declaravam
repetidamente que alguns estavam negligenciando isto ou aquilo, e
assim por diante.

Não havia uma ordem real, polida cortesia, na reunião. Em sua
ansiedade para fazer com que outros os ouvissem, alguns avançavam
enquanto outros ainda falavam. Vozes eram levantadas num esforço
para fazer com que todos ouvissem acima do confuso ruído. ...

Após muitos terem falado, Alguém de autoridade apareceu, e
repetiu as palavras: “Não julgueis, para que não sejais julgados.”
Mateus 7:1. O próprio Cristo estava presente. Urna expressão de
dor veio-Lhe à face ao dirigirem-se um após o outro à frente com
vestes em mau estado, para banquetearem-se com as faltas de vários
membros da igreja.

Finalmente o Visitante celestial ergueu-Se. Tão dominados es-
tavam os presentes em criticar seus irmãos que foi com relutância
que Lhe deram oportunidade de falar. Ele declarou que o espírito de
crítica, de julgar uns aos outros, era uma fonte de fraqueza na igreja
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hoje. Coisas são ditas que nunca deveriam ser proferidas. Todos
quantos por palavra da boca colocam uma obstrução no caminho de
um companheiro cristão têm contas a prestar a Deus.

Com fervorosa solenidade o Visitante declarou: “A igreja é cons- [235]
tituída de muitas mentes, cada qual tendo sua individualidade. Dei
Minha vida a fim de que homens e mulheres, pela graça divina,
pudessem combinar-se na revelação de um perfeito padrão de Meu
caráter, enquanto ao mesmo tempo retêm sua individualidade. Nin-
guém tem o direito de destruir ou submergir a individualidade da
mente de qualquer outro ser humano proferindo palavras de crítica e
condenação.” — Manuscrito 109, 1906.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.109%2C.1906


Cristo é nosso modelo, 22 de Julho

Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna,
para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa

confissão. 1 Timóteo 6:12.

Seguir a Cristo não significa ausência de conflito. Não é brin-
cadeira de criança. Não é ociosidade espiritual. Todo a alegria no
serviço de Cristo significa sagradas obrigações em muitas vezes en-
frentar conflitos severos. Seguir a Cristo representa severas batalhas,
ativo labor, guerra contra o mundo, a carne e o diabo. Nosso rego-
zijo são as vitórias ganhas por Cristo em fervoroso e duro combate.
Pensai nisso.

“De Deus somos cooperadores.” 1 Coríntios 3:9. Cristo empe-
nhou-Se na grande obra pela qual viveu e morreu. Devemos ser
diligentes em tempo e fora de tempo. E por quê? “Porque fostes
comprados por preço” (1 Coríntios 6:20), e alistados sob a bandeira
do Príncipe Emanuel. Somos alistados para o labor, “não pela co-
mida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna”. João
6:27. Devemos operar nossa própria salvação com temor e tremor.

Não somos de nós mesmos. Fomos comprados por um preço,
para glorificar a Deus com nosso corpo e espírito, que são Seus. Há
uma obra a realizar. Há um fiel trabalho a fazer em Sua vinha. E
a cada homem é designado o seu trabalho. Se somos privilegiados
com o pão da vida, devemos trabalhar na vinha do Senhor. Uma
ordem nos vem para negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz e
seguir a Cristo. Devemos correr a carreira que nos está proposta com
perseverante zelo. Isto sempre requer movimentos decididos. Não
podemos ser ociosos. É-nos ordenado: “Combate o bom combate da
fé. Toma posse da vida eterna...” 1 Timóteo 6:12.

Devemos manter constantemente diante daqueles que se dedicam[236]
ao serviço de Cristo o que significa diligência. Significa ser fiéis
obreiros, fazer todo o possível para ganhar pessoas para Cristo. É
uma constante vigilância ser fiel até a morte, lutar o bom combate
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da fé até que a luta esteja terminada e como vencedores recebamos
a coroa da vida.

Isso significa muito mais do que fazemos. Cristo é nosso exem-
plo. A carreira cristã não é uma vida de indulgência para comer e
beber e vestir-se como mundanos indulgentes. O Senhor Jesus veio
na natureza humana a nosso mundo para dar Sua preciosa vida como
um exemplo do que nossa vida deveria ser. Ele é o modelo, não de
indulgência espiritual, mas de uma vida constantemente diante de
nós como exemplo de altruísmo, abnegação. Temos a visão correta
do que Cristo, nosso Modelo, veio nos dar. Está diante de nós o
Príncipe do Céu, o Filho de Deus. Ele pôs de lado a coroa real e
a veste de príncipe e veio assumir Sua posição em nosso mundo
como um Homem de Dores e familiarizado com o sofrimento. Quão
poucos assimilam isto! — Manuscrito 156, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.156%2C.1907


Perfeição cristã, 23 de Julho

Ora, Àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e
para vos apresentar com exultação, imaculados diante da Sua

glória. Judas 24.

Há uma obra real a ser talhada em nós. Constantemente precisa-
mos submeter nossa vontade à vontade de Deus, nosso método ao
método de Deus. Nossas idéias peculiares lutarão constantemente
pela supremacia, mas devemos fazer a Deus tudo em todos. Não
estamos livres das falhas da humanidade, mas devemos constante-
mente lutar para ser livres dessas falhas, não para sermos perfeitos a
nossos próprios olhos, mas perfeitos em toda boa obra. Não devemos
deter-nos no lado escuro. Nossas almas não devem fixar-se no eu,
mas nAquele que é tudo em todos.

Por contemplar como por um espelho a glória do Senhor deve-
mos realmente ser transformados à mesma imagem, de glória em
glória, como se pelo Espírito do Senhor. Esperamos muito pouco
e recebemos segundo nossa fé. Não devemos apegar-nos a nossos[237]
próprios métodos, nossos próprios planos, nossas próprias idéias;
devemos ser transformados pela renovação de nossa mente, para que
possamos provar qual seja a boa e aceitável e perfeita vontade de
Deus. Pecados persistentes devem ser vencidos e maus hábitos su-
perados. Disposições e sentimentos errôneos devem ser arrancados
pela raiz, e santos temperamentos e emoções devem apossar-se de
nós pelo Espírito de Deus.

A Palavra de Deus ensina explicitamente isso, mas o Senhor não
pode operar em nós o querer e o efetuar segundo o Seu beneplácito
a menos que crucifiquemos o eu, com as afeições e paixões, a cada
passo. Se tentarmos atuar a nosso modo, falharemos miseravelmente.
... Temos uma grande obra a fazer, e se formos coobreiros de Deus,
os anjos ministradores cooperarão conosco. ... Portanto, de viva fé
lancemos mão deste grandioso poder, orando e crendo, confiando e
trabalhando. Então Deus fará aquilo que somente Ele pode fazer. ...
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O eu é a coisa mais difícil a ser controlada. Ao depormos as
cargas, não nos esqueçamos de depor o eu aos pés de Cristo. En-
tregai-vos a Jesus para serdes moldados e modelados por Ele a fim
de serdes feitos vasos para honra. Vossas tentações, vossas idéias,
vossos sentimentos, devem ser todos depositados ao pé da cruz.
Então a pessoa estará pronta para ouvir palavras de divina instru-
ção. Jesus vos dará a beber da água que flui do rio de Deus. Sob
a influência moderadora de Seu Espírito vossa frieza e indiferença
desaparecerão. ...

Permiti que o poder santificador da verdade seja expresso em
vossa vida e revelado em vosso caráter. Que Cristo vos modele,
assim como o barro é moldado nas mãos do oleiro. — Carta 57,
1887.
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Perdão pleno e completo, 24 de Julho

Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o
Senhor, a minha alma O aguarda; eu espero na Sua Palavra.

Salmos 130:4, 5.

Tem havido pecados entre nós como entre o antigo Israel, mas
graças a Deus temos uma porta aberta que nenhum homem pode
fechar. Os homens podem dizer: “Perdôo-te todas as ofensas que
me fizeste”, mas o perdão deles não elimina um só pecado. Mas a
Voz que soa do Calvário — “Meu filho, Minha filha, teus pecados[238]
te são perdoados” — é completamente eficaz. Somente essa palavra
tem poder e desperta a gratidão no coração agradecido. Temos um
Mediador. Há somente um canal de perdão e esse canal está sempre
aberto, e mediante esse canal um rico fluxo de divina misericórdia e
perdão flui sobre nós. ...

Muitos têm expressado admiração por Deus ter requerido a morte
de tantas vítimas em ofertas sacrificais dos judeus, mas isso era
para gravar na mente deles a grande e solene verdade de que sem
derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Uma lição
estava incorporada em cada sacrifício, impressa em toda cerimônia,
solenemente pregada por seus sacerdotes em santo ofício e inculcada
por Deus mesmo — esta grande verdade de que somente mediante o
sangue de Cristo há perdão dos pecados. ...

Gostaria de poder apresentar esta questão perante nosso povo
tal como a vejo — a grande Oferta feita em benefício do homem.
A justiça exigia os sofrimentos de um homem. Cristo, igual a Deus,
ofereceu os sofrimentos de um Deus. Ele não necessitava de qual-
quer expiação. Fez isso pelo homem — tudo pelo homem. ... A
profundeza de Sua agonia foi proporcional à dignidade e grandeza
de Seu caráter. Nunca veremos e compreenderemos a intensa angús-
tia dos sofrimentos do imaculado Cordeiro de Deus até sentirmos
quão profundo é o abismo do qual fomos salvos, quão ofensivo o
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pecado de que a humanidade é culpada, e pela fé apreendermos o
pleno e completo perdão.

É aqui onde milhares fracassam. Não crêem realmente que Jesus
os perdoa individualmente. Deixam de tomar a Deus em Sua pala-
vra. Ele assegura que é fiel Aquele que prometeu nos perdoar e ser
justo em Sua própria lei. Sua misericórdia não deixa nada a desejar.
Houvesse um único elo defeituoso na corrente e estaríamos irre-
paravelmente arruinados em nossos pecados. ... Não há uma falha,
nenhum elo faltando. Oh, preciosa redenção! Por que não trazemos
esta grande verdade mais completamente a nossa vida? Quão amplo
é o pensamento de que Deus, por meio de Cristo, nos perdoa — a
mim, a mim mesma — no momento em que Lhe pedimos, em viva
fé, crendo que Ele é perfeitamente capaz de fazê-lo. — Carta 85,
1886.
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Nenhuma paz a preço algum, 25 de Julho

Não penseis que vim trazer paz à Terra; não vim trazer paz,
mas

[239]
espada. Mateus 10:34.

A paz que Cristo chama Sua paz, e que Ele legou a Seus discí-
pulos, não é uma paz que impede todas as divisões; mas é uma paz
concedida e desfrutada em meio a divisões. A paz que o fiel defen-
sor da causa de Cristo tem é a consciência de que está realizando
a vontade de Deus e refletindo Sua glória em boas obras. É uma
paz interna, antes que externa. De fora estão as guerras e disputas
mediante a oposição de reconhecidos inimigos e a frieza e suspeita
mesmo daqueles que se dizem amigos.

Cristo insta com Seus seguidores: “Amai os vossos inimigos e
orai pelos que vos perseguem.” Mateus 5:44. Ele deseja que amemos
aqueles que nos oprimem e nos prejudicam. Não devemos expressar
em palavras e atos o espírito que manifestam, mas aproveitar toda
oportunidade de fazer-lhes o bem.

Mas, embora nos seja requerido ser semelhantes a Cristo para
com aqueles que são nossos inimigos, não devemos, a fim de ter paz,
ocultar as faltas dos que vemos estarem em erro. Jesus, o Redentor
do mundo, nunca adquiriu paz por acobertar a iniqüidade, ou por
qualquer coisa semelhante a transigência. Conquanto Seu coração
estivesse constantemente transbordando de amor por toda a raça
humana, Ele nunca era indulgente com o pecado. Ele era demasiado
amigo dos homens para permanecer em silêncio enquanto prosse-
guiam num curso de ação que arruinaria sua alma — as almas que
Ele adquiriu com Seu próprio sangue. Ele foi um severo reprovador
de todo vício, e Sua paz era a consciência de ter realizado a vontade
de Seu Pai, antes que uma condição de coisas que existiam como
resultado de ter realizado Seu dever.

Ele trabalhou para que o homem pudesse ser verdadeiro para
consigo sendo tudo quanto Deus espera dele, e verdadeiro com seu
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interesse eterno e mais elevado. Vivendo num mundo maculado e
cicatrizado com a maldição acarretada pela desobediência, o homem
não poderia estar em paz consigo a menos que Cristo o advertisse,
instruísse e repreendesse. Isso seria adquirir paz às expensas do
dever.

Todos quantos amam a Jesus e àqueles por quem Ele morreu
buscarão seguir as coisas que contribuem para a paz. Mas Seus se-
guidores devem tomar cuidado especial para que em seus esforços
de impedir a discórdia, a verdade não seja renunciada, ao evitar divi-
sões, que não sacrifiquem seus princípios. A verdadeira fraternidade
nunca pode ser mantida por comprometer o princípio. Quanto mais
os cristãos se aproximam do Modelo, ... tanto mais experimentarão a
força e veneno da velha serpente, o diabo. — Manuscrito 23b, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.23b%2C.1896


Obediência é o preço, 26 de Julho[240]

Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a
tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento;

e: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27.

A pergunta que o doutor da lei apresentou a Cristo foi de con-
seqüência vital. Os fariseus que haviam induzido o doutor da lei a
apresentar essa pergunta estavam esperando que o Senhor Jesus a
respondesse de modo que pudessem achar algo contra Ele. ...

Quando a pergunta foi feita pelo doutor da lei, Cristo sabia que
a sugestão partira de Seus mais ardorosos inimigos, que estavam
preparando uma armadilha para apanhá-Lo em Suas palavras. O
Senhor Jesus respondeu à pergunta transferindo o peso da resposta ao
doutor da lei à Sua própria pergunta apresentada perante a multidão:
“Que está escrito na Lei? Como interpretas? A isto ele respondeu:
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento; e: Amarás o
teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste
corretamente; faze isto e viverás.” Lucas 10:26-28. Obediência aos
mandamentos de Deus é o preço da vida eterna.

Há uma obra bastante ampla e profunda a ser cumprida pela
humanidade caída. Esta é a verdadeira interpretação da conversão
genuína. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. A resposta a
essa pergunta, como dada pelo doutor da lei, abrange o dever com-
pleto do homem que está em busca da vida eterna. O doutor da lei foi
incapaz de escapar à pergunta tão diretamente expressa como sendo
a condição para vida eterna. Ele compreendeu seus fundamentos,
e a necessidade de corresponder às exigências da lei em amar a
Deus supremamente e a seu próximo como a si mesmo. Ele sabia
que não havia feito nenhuma dessas coisas, e a convicção de sua
negligência em obedecer aos primeiros quatro mandamentos e aos
seis últimos claramente expressos nas palavras dos santos oráculos
de Deus foi inculcada em seu coração pelo Espírito Santo. Ele se
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viu pesado nas balanças do santuário e achado em falta. Não serviu
a Deus supremamente porque não O havia amado supremamente,
com inteireza de coração, com toda sua alma, toda sua força e todo
seu entendimento. Falhando decididamente neste requisito da lei de
Jeová, ele falhou decididamente em amar seu semelhante como a si
mesmo.

Assim, diante da multidão, ele próprio ofereceu em palavras
concisas as condições do evangelho para a vida eterna de todo
membro da família humana que hoje está em pé diante de Deus.
... As condições são imutáveis, eternas. ... Há uma necessidade de
semear as sementes do evangelho, e a salvação da alma humana [241]
depende da execução prática da verdade. — Manuscrito 45, 1900.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.45%2C.1900


Espera em Deus, 27 de Julho

Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas
dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda O louvarei, a Ele,

meu auxílio e Deus meu. Salmos 42:5.

Querido Esposo: Recebi teu telegrama. ...
Satanás não peneira o joio, porque nada ganha com isso. Ele

peneira o trigo. O diabo não provará, tentará e perseguirá aqueles
dos quais já está seguro, por viverem em consciente transgressão da
lei de Deus. Os que se alistaram no exército do Senhor, colocados
sob a bandeira ensangüentada do Príncipe Emanuel, são os que
Satanás buscará prejudicar e destruir. Os cristãos enfrentarão e terão
muitos e severos conflitos com o astuto inimigo, o qual não tem
misericórdia. Ele os porá nos lugares mais difíceis e então exultará
com a angústia deles. Mas, graças a Deus, Jesus vive para fazer
intercessão por todos nós. Nossa segurança está em confiarmos em
Deus e descansar pela fé em Seus méritos, pois Ele declarou: “De
maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.” Hebreus
13:5.

Regozijo-me porque Jesus tem um firme controle sobre nós.
Nosso apego é fraco e frágil, mas nossa segurança depende da firme
sustentação que Jesus tem sobre nós. Regozijo-me em Jesus hoje.
Temos, meu marido, andado por mais de trinta anos lado a lado
nas provações e conflitos da vida, em meio a tentações e assaltos
de Satanás e suas setas lançadas contra nós para ferir e destruir;
mas Jesus tem sido nossa defesa. Satanás foi repelido. O Espírito
do Senhor tem erguido um estandarte por nós contra o inimigo.
Nosso sol está declinando, mas não se porá em trevas. Jesus vive
sempre para fazer intercessão por nós. Nos dias finais de nossa
peregrinação iremos repousar em Deus e esperar nEle. Se andarmos
com Deus, nossa fé se fará mais e mais luminosa até o dia perfeito,
e a recompensa dos fiéis será finalmente nossa.
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Meu espírito às vezes é triunfante em Deus. Vejo em perspectiva
bem à nossa frente o eterno peso da glória. Não o adquirimos. Oh
não, Jesus o adquiriu por nós e é um dom gracioso, não devido a [242]
qualquer justiça e bondade de nós mesmos. Nessas poucas horas de
graça que nos restam, andemos humildemente com Deus e façamos
a obra que Ele nos confiou com fidelidade.

Alegro-me de que estejas nas grandiosas montanhas [do Colo-
rado]. Pretendo estar aí brevemente. É refrigerante e inspirador estar
assim próximo de Deus mediante Suas obras criadas. ... Enquanto
contemplando as grandes obras de Deus..., devemos caminhar com
Ele. Podemos falar com Ele. Ter a Deus como nosso companheiro,
como nosso convidado, será a mais exaltada honra que o Céu nos
pode conceder.

Que o Senhor abençoe a todos vós, é a oração de tua Ellen.
— Carta 42, 1878.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.42%2C.1878


A morte de Cristo traz vida, 28 de Julho

Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a
Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como

propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10.

Satanás declarou à sua sinagoga que nem um único ser humano
haveria de manter lealdade aos mandamentos de Deus. Uma pessoa
salva provaria ser falsa esta declaração. Criado à imagem de Deus,
o homem não deve ser deixado para ser governado e arruinado
por Satanás. Cristo veio à Terra, e por uma vida de obediência
demonstrou que o homem poderia obedecer. Ele cancelou a culpa
que pairava sobre o pecador. Para que este pudesse permanecer de pé
diante de Deus, vestido com Suas vestes de justiça, Ele revestiu-Se
com a veste do sofrimento.

Quem pode sondar o sofrimento de Cristo no Jardim do Getsê-
mani, ao sentir em sua plena extensão o peso do pecado do mundo?
Ele sentiu tão profundamente a pecaminosidade do pecado que por
um momento a taça tremeu-Lhe nas mãos, e todo o Céu ouviu o
agonizante clamor: “Pai, se possível, passe de Mim este cálice!”
Mateus 26:39. “Contudo, não se faça a Minha vontade, e sim a Tua.”
Lucas 22:42. ...

Postai-vos diante da cruz do Calvário e aprendei dela o custo da
redenção. Com coração quebrantado o santo Sofredor sobre a cruz
do Calvário levanta os olhos para Deus e clama: “Deus Meu, Deus
Meu, por que Me desamparaste?” Mateus 27:46. Os anjos do Céu
simpatizaram com seu amado Comandante. Alegremente deixariam
eles suas fileiras e iriam assisti-Lo. Esse, porém, não era o plano de[243]
Deus. Nosso Salvador pisou sozinho o lagar, e do povo não havia
ninguém com Ele.

O plano da redenção foi estabelecido para trazer salvação ao
alcance dos pecadores. Cristo levou a efeito o Seu propósito. Sua
morte trouxe vida eterna a todos quantos O aceitarem como Sal-
vador pessoal. Mas muitos, muitos daqueles por quem Ele morreu
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para salvar recusam-se a retribuir-Lhe a lealdade. O mundo está
rapidamente se tornando como era antes do Dilúvio. Sobre o mundo
da época, lemos: “A Terra estava corrompida à vista de Deus e cheia
de violência. Viu Deus a Terra, e eis que estava corrompida; porque
todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na Terra.” Gênesis
6:11, 12.

Cristo declara: “Pois assim como foi nos dias de Noé, também
será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias
anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam,
senão quando velo o dilúvio e os levou a todos, assim será também
a vinda do Filho do homem.” Mateus 24:37-39.

Que aqueles que tiveram grande luz não recolham suas mãos,
contentes por nada fazerem. — Manuscrito 66, 1901.
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As folhas da árvore da vida, 29 de Julho

No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a
árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de
mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.

Apocalipse 22:2.

Devemos esperar até sermos trasladados, antes de comermos
das folhas da árvore da vida? Aquele que recebe em seu coração as
palavras de Cristo sabe o que significa comer das folhas da árvore
da vida. ...

O conhecimento que deriva de Deus é o pão da vida. São as
folhas da árvore da vida que servem para a cura das nações. A
corrente de vida espiritual anima a alma quando as palavras de
Cristo são cridas e praticadas. É assim que somos feitos um com
Cristo. A experiência que foi fraca e frágil se torna forte. ...

É essencial que aqueles que se dispõem a observar os manda-
mentos de Deus tenham um inteligente conhecimento das Escrituras.
Assim, aprendemos a negar o eu e ser estritamente honestos com[244]
Deus em empregar os Seus bens. Foi a fim de que pudéssemos en-
tender a vontade divina que Deus nos deu a Bíblia. Não podemos
obedecer a Seus mandamentos até conhecermos o que são esses
mandamentos.

Os pais não têm desculpas se falharem em obter uma clara
compreensão da vontade de Deus de modo a que possam obedecer às
leis de Seu reino. Somente assim podem conduzir seus filhos ao Céu.
Meus irmãos e irmãs é vosso dever compreender os requerimentos
de Deus. Como podeis educar vossos filhos nas coisas de Deus a
menos que primeiro vós mesmos conheçais o que é certo e o que
é errado, a menos que reconheçais que obediência significa vida
eterna e desobediência morte eterna?

Devemos tornar o trabalho de nossa existência compreender a
vontade de Deus. Somente ao fazermos isto podemos educar nossos
filhos corretamente. Toda palavra e ato vosso deve estar em harmonia
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com a vontade de Deus, independentemente das opiniões e práticas
daqueles que recusam obedecer a Deus. ...

Aqueles pais que conhecem a verdade, mas não cumprem as
obrigações que sobre eles jazem, devem um dia defrontar o resul-
tado de sua negligência. Não cumprem os deveres que Deus lhes
concede, porque não é conveniente ser tão escrupuloso, tão diferente
do mundo. Estão instruindo seus filhos a se tornarem mais e mais
semelhantes ao mundo e a perecerem em desobediência.

“A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.” Salmos 19:7. O
Senhor nada reteve que seja necessário para a iluminação de Seus
filhos. Ninguém pode alegar em escusa pela transgressão, que foi
deixado em ignorância, que o caminho para o Céu não foi claramente
assinalado. Não fomos deixados para servir a Deus de maneira vaga,
incerta. — Manuscrito 103, 1902.
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“Amai-vos como irmãos”, 30 de Julho

No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu
vos escreva, porquanto vós mesmos estais por Deus instruídos

que deveis amar-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:9.

A verdade, preciosa verdade, é para santificar, subjugar, refinar,
elevar, e finalmente exaltar-nos a um assento à destra da Majestade
do Céu. Enfraqueceremos em poder espiritual por falta de exercício?[245]
Seguiremos dia após dia sem uma acentuada e clara experiência na
vida religiosa por permitirmos que nossa mente seja absorvida em
negócios mundanos?

Aqui, meu caro filho [Edson], está teu perigo. Aqui estão os
ardis de Satanás embaraçando-te. As próprias faculdades ou órgãos
que cultivas se tornam fortes, e estás imperceptivelmente situando-te
onde estarás numa posição desqualificada para empenhar-te na obra
de Deus. O tempo que deverias estar dedicando zelosamente à obra,
na verdade estás te desqualificando para a obra que Deus te honraria
por realizá-la em Sua causa. Um pretexto após o outro tem sur-
gido em tua mente para desculpar-te de assumir a obra que deverias
realizar imediatamente enquanto esperas até que certo objeto seja
conseguido ou que aquele projeto seja cumprido. Não é a grande
obra a que estás qualificado para realizar agora. São os pequenos
deveres ligados com a obra de Deus, as pequenas responsabilidades
exercidas com humildade e fidelidade que te qualificarão para maio-
res responsabilidades, mais importantes deveres. Pureza de motivos,
interesse desprendido é o que deves cultivar.

Achega-te ao teu irmão mais novo, Willie. Não permitas que
nenhuma imitação ou disputa separe teu coração e afeições dele. Que
nenhum sentimento egoísta ou ciúme ache guarida em teu coração.
Esvazia-o de todas essas coisas. Cultiva amor, confiança e firmeza.
Vive segundo o padrão bíblico. Conduze a luz que Deus te concedeu.
Demonstra em atos e palavras bondosas teu verdadeiro interesse e
afeição por Willie. Todo progresso que fizeres se refletirá em retorno
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a ti. Não me satisfarei até ver a ambos firme, forte e amoravelmente
unidos nos mais estreitos laços de amor fraternal. Que Deus te ajude
a trabalhar para esse fim. Tu és mais velho do que Willie e deverias
buscar de toda forma ajudá-lo e uni-lo ao teu coração. Amai-vos
como irmãos, sede misericordiosos e corteses.

Religião, meu filho, não é, como muitos consideram, trabalho
mental, teoria. Deve ser levada a efeito de modo prático em todos
os caminhos e valados da vida. Deve regular a vida, bem como
convencer a mente. Somente ela pode purificar o coração. Deus
requer que todos quantos professam Seu nome sejam bons cidadãos
e que a vida de estrita integridade e pura devoção seja uma luz
brilhante para o mundo. — Carta 35, 1876.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.35%2C.1876


Erguendo os olhos, 31 de Julho
[246]

Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro?
Salmos 121:1.

Queridos Filhos, Edson e Ema: Aqui estou na casa do Sr. Fair,
esposo de vossa prima Addie Cloug Fair, contemplando as monta-
nhas de rochas perpendiculares calculadas em mais de 1.500 metros
de altura. ...

O Sr. Walling levou-nos para cima, mais e mais alto, nas monta-
nhas. Às vezes temíamos que nunca alcançaríamos o topo. Tivemos
uma visão panorâmica da região. Podíamos ver embaixo Black Hawk
e Central, e observar tudo em ambas as cidades. ...

O cenário montanhoso do Colorado nunca pode ser descrito de
modo que a imaginação possa obter idéias distintas e corretas dessa
região. É maravilhoso! É extraordinário! O cenário das grandes e
majestosas montanhas, algumas sem cobertura, outras cobertas de
árvores! Instintivamente a mente é dominada por profundos senti-
mentos de reverência e a alma se faz humilde ao reunir a imaginação
um senso do poder do Infinito. Eu não me privaria do privilégio de
ver o que tenho visto do cenário montanhoso do Colorado. ...

Ontem caminhei quilômetros montanha acima e não descansei
até que as onze horas passassem. Mas esta manhã levantei-me às
cinco, ativa e animada. Essa viagem em meio às montanhas está
fazendo muito por minha saúde. Nenhum de vós esteve consciente
de meu deplorável estado de saúde. Sabia que não iria tornar o lar
melhor por queixar-me quando deixasse Battle Creek.

Papai está melhor, estamos certos, mas ele às vezes tem períodos
de falta de ar e tonturas. Ele é cuidadoso com sua dieta. ...

O Sr. Walling insiste muito para irmos com ele pelo cume das
montanhas cobertas de neve até um lugar chamado “o parque”, do
outro lado do cume nevado. ... Teríamos que cavalgar pôneis sobre
as montanhas. Nossas provisões para três semanas seriam levadas
numa carroça. Todos nós teríamos que cavalgar sobre pôneis pelas
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montanhas, enquanto dois cavalos trariam as provisões e coberto-
res para o alojamento. Quando chegarmos acima nas montanhas,
estaremos distantes de toda povoação e precisamos carregar tudo de
quanto necessitamos. ...

Certificai-vos, meus filhos, de que mantendes vossa alma livre no
Senhor, e então Ele vos guiará. Ele conduzirá os mansos em juízo;
Ele ensinará aos mansos Seus caminhos.

Vosso pai está perfeitamente alegre e feliz. Tivemos preciosas
sessões de oração perante Deus nos bosques e montanhas em bene-
fício de nós mesmos e de vós e da causa e obra de Deus em Battle
Creek. — Carta 12, 1872.
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Permitindo que o Espírito controle, 1 de Agosto

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.

Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22, 23.

Os homens que Deus escolhe para levar as cargas em Sua obra
devem sentar-se aos pés de Jesus e aprender dEle como reprimir
seus desejos e inclinações não santificados. ...

A questão da liberdade religiosa precisa ser claramente com-
preendida em mais de uma maneira por nosso povo. Com braços
estendidos os homens estão tentando firmar a arca, e a ira do Senhor
está acesa contra eles porque pensam que sua posição os qualifica a
dizerem o que os servos do Senhor devem fazer e o que não devem.
...

Moisés foi especialmente escolhido para ser o líder efetivo dos
filhos de Israel. Ao longo de muitos anos de disciplina, ele aprendeu
a lição da humildade e tornou-se um homem a quem Deus podia
ensinar e guiar. Ele perseverou como se pudesse ver Aquele que é
invisível. ...

Todo homem tem uma individualidade própria que não deve ser
submersa na de qualquer outro ser humano. A vida de cada um deve
ser ocultada com Cristo, em Deus. Os homens estão sob o controle
de Deus, não sob o controle de fracos e falíveis seres humanos.
Devem ter liberdade para serem guiados pelo Espírito Santo e não
pelo espírito caprichoso e perverso de homens não santificados. ...

Que Deus seja reconhecido como o supremo Governante de Sua
herança. Que todo homem se coloque sob Seu controle. Que seja
Ele reconhecido em todas as nossas assembléias, em toda a reunião
de negócios, todo concílio, toda comissão. ...

“Tu és Deus que vê.” Gênesis 16:13. Que estas palavras sejam
sempre conservadas em mente. Serão uma salvaguarda contra dis-
cursos imprudentes e passionais, e contra todo desejo de domínio.[248]
Reprimirão palavras que nunca deveriam ser proferidas, e resoluções
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que os homens não têm direito de tomar, resoluções que restringem
a liberdade dos seres humanos. ...

Deus chama homens para agirem sob Sua supervisão, aceitarem
Suas normas e submeter todas as decisões e planos à Sua aprovação.
Sua santidade e justiça devem guardá-los de ações não inspiradas
em princípios. ...

“Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio,
cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a Terra,
o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a Sua fidelidade.
Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor
liberta os encarcerados. O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó
Sião, reina de geração em geração. Aleluia!” Salmos 146:5-7, 10.
— Manuscrito 51, 1895.
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Enoque agradou a Deus, 2 de Agosto

Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou
para Si. Gênesis 5:24.

Onde quer que Enoque encontrasse um ou dois que estivessem
dispostos a ouvir a mensagem que tinha para oferecer, Jesus Se
juntava a ele em seu culto a Deus. No tempo de Enoque, havia
homens entre os ímpios habitantes da Terra que criam em Deus. O
Senhor nunca deixou Seus poucos fiéis sem Sua presença, nem o
mundo sem um testemunho.

Enoque foi um ensinador público da verdade na época em que
viveu. Ele ensinava a verdade; vivia a verdade; e o caráter do ensi-
nador que andava com Deus era, em todos os aspectos, harmonioso
com a grandeza e santidade de sua missão. Enoque era um profeta
que falava, movido pelo Espírito Santo. Ele foi uma luz em meio à
escuridão moral, um homem-modelo, um homem que andava com
Deus, sendo obediente à lei de Deus — essa lei que Satanás havia
se recusado a obedecer, que Adão havia transgredido, que Abel ha-
via obedecido e por cuja obediência foi assassinado. E agora, Deus
iria demonstrar ao Universo a falsidade da acusação de Satanás de
que o homem não pode guardar a lei de Deus. Ele demonstraria
que embora o homem houvesse pecado, podia relacionar-se de tal
modo com Deus que adotaria Sua mente e caráter, e seria um sím-
bolo representante de Cristo. Esse santo homem foi escolhido por
Deus para denunciar a impiedade do mundo e evidenciar-lhe que é[249]
possível aos homens observarem toda a lei de Deus.

Onde quer que haja genuína piedade, haverá pura moralidade.
Quão pouco é relatado sobre Enoque, um homem que andou com
Deus e a quem Deus não permitiu que caísse sob o domínio da
morte! Quão curta é sua breve biografia!... “Andou Enoque com
Deus e já não era, porque Deus o tomou para Si.” Gênesis 5:24.
Quão pouco é dito em tão poucas palavras. ...
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Enoque não somente meditava e orava, e revestia-se com a ar-
madura da vigilância, mas retirava-se de suas petições a Deus para
pleitear com seus semelhantes. Ele não disfarçou a verdade para
achar favor entre os descrentes, negligenciando assim suas almas.
Esta íntima ligação com Deus deu-lhe coragem para realizar as obras
de Deus. Enoque andou com Deus e “teve o testemunho de que suas
obras agradavam a Deus”. Esse é o privilégio de todo crente hoje.
É Deus habitando com o homem, e Deus fazendo Sua morada no
homem. “Eu neles, e Tu em Mim”, disse Jesus. João 17:23. Cami-
nhar com Deus e ter o testemunho de que suas obras O agradam é
uma experiência que não deve restringir-se a Enoque, a Elias, aos
patriarcas, aos profetas, aos apóstolos e aos mártires. Não é somente
o privilégio, mas o dever de todo seguidor de Cristo ter Jesus ente-
sourado no coração para levá-Lo consigo em sua vida; e eles serão
verdadeiramente árvores que produzem frutos. — Manuscrito 43,
1900.
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O grande médico-missionário, 3 de Agosto

Aquele que diz que permanece nEle, esse deve também andar
assim como Ele andou. 1 João 2:6.

O grande Médico-Missionário foi um maravilhoso operador de
curas. Ele operou os milagres mais convincentes. Ele é o Caminho,
a Verdade, e a Vida. Falou somente a verdade. Continuamente saíam
de Seus lábios as preciosas palavras que trazem força espiritual
àqueles que as tornam uma parte de seu viver diário. Espiritualmente,
somos edificados com o alimento que damos à mente. ...

O coração do grande Médico-Missionário estava constantemente
ardendo com o amor que O trouxe do Céu ao nosso mundo. Sua
bondade e Seu poder O possibilitava a revelar em Sua vida, a verdade
que Ele veio a este mundo trazer à raça caída. Em toda a palavra
e ato, Ele manifestou o amor de Deus, animando e encorajando o
desprezado e angustiado. Com sabedoria celestial Ele comprovou[250]
Sua verdadeira majestade ao dirigir todas as coisas em favor da
felicidade presente e futura dos seres humanos. Ele veio para ensinar
aos homens e mulheres como viver, aqui embaixo, a vida da qual
Ele deu exemplo — a vida que os tornará aptos a entrar nas mansões
de gozo infinito.

A misericórdia habitava em Seu seio. Ouvi Suas palavras de
compaixão, proferidas para aliviar a vítima dominada pelo pecado:
“Perdoados te são os teus pecados.” Mateus 9:2. ... Ele trouxe cura à
alma e corpo. Em Sua vida, estavam retratados o amor, a piedade, a
compaixão e a alegria celestial. Milhares foram curados por Suas
palavras: “Quero; sê limpo.” Mateus 8:3. Por intermédio de Sua obra,
Sua glória foi tão claramente revelada que os demônios tremiam,
e quando compelidos a deixarem de atormentar os seres humanos,
confessavam que Cristo era o Santo de Deus.

Cristo realizou esta obra para revelar aos homens que Ele era
o tabernáculo de testemunho; que a Palavra havia Se encarnado.
Cristo armou Sua tenda no arraial humano, entre os errantes e pe-
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cadores. Ele viveu perto do pobre e abatido; contudo, foi o Rei da
glória. Ele familiarizava a todos com Seu caráter para que pudessem
ser participantes da natureza divina e assim tornar-se um com Ele
em fé e obras. Ele declara: “Tudo Me foi entregue por Meu Pai”
(Mateus 11:27), “Tudo quanto o Pai tem é Meu.” João 16:15. “Toda
autoridade Me foi dada no Céu e na Terra.” Mateus 28:18. Por que
motivos foi esta maravilhosa transferência realizada senão para que
Cristo Se tornasse o Redentor do mundo, a encarnação do Salvador!
... O grande Mestre, enquanto esteve neste mundo, entregou Sua
vida inteira para nos ensinar a agir como missionários consagrados
a Deus. — Carta 281, 1904.
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Fiéis soldados de Cristo, 4 de Agosto

Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22.

Aqueles que têm a Palavra do Senhor, possuindo suas Bíblias,
não têm a menor desculpa para deixarem de praticar obedientemente
a Palavra. ... A fim de sermos verdadeiros soldados de Jesus Cristo,
precisamos cumprir os requisitos de Sua Palavra como leais súditos
do reino celestial. ....

Aqueles que alegam crer na verdade devem apreciar o grande
combate diante de nós e as implicações de ser um fiel soldado de[251]
Jesus Cristo. ... O exército do Salvador convida ao alistamento volun-
tário. Deve haver uma completa submissão das paixões, da vontade e
de maneiras à vontade do Mestre. Nossa função é obedecer às ordens
do poderoso General dos exércitos. Deve ser mantida uma forte e
ativa organização física. Os sentidos devem ser iluminados quanto
à perfeita obediência; as tarefas que nem sempre são vistas como
essenciais devem ser realizadas; mas agora surge a necessidade de
fé numa sabedoria mais elevada e num poder superior ao vosso pró-
prio. Tende fé em Deus; fé inabalável na habilidade, conhecimento
e fidelidade de vosso Comandante, que conhece o plano de batalha.

O Senhor Jesus não engana Seus soldados. Ele lhes apresenta
o conflito e o plano de batalha, aponta as operações arriscadas,
e os exorta a considerarem o preço. Não os deixa na ignorância.
Recomenda a todos a considerarem o preço antes de se alistarem
como soldados de Seu exército, pois a vida de um soldado é uma
vida de serviço.

Todo homem em serviço é responsável por uma obra, e nenhuma
desculpa pode ser aceita se essa obra atribuída por Deus não for
executada. Alguns são negligentes e indolentes. São servos indo-
lentes como o homem a quem foi confiado um talento para usar e
investir, mas que o sepultou na terra e não fez uso dele. Quando esse
talento foi cobrado para ser devolvido a Deus (o Proprietário), ele
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tinha somente o talento não utilizado. Ninguém foi beneficiado pelo
dom que lhe foi confiado. O mínimo que poderia ter feito era usá-lo
segundo sua melhor habilidade, mas entregou-o de volta com uma
queixa contra Deus: “Senhor, sabendo que és homem severo, que
ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso,
escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu.” Mateus 25:24,
25. O Senhor repetiu a palavra “sabendo”. O fato é que ele não tinha
um conhecimento de Deus; de Suas obras, de Seus métodos e de Sua
misericórdia e bondade em dar-lhe uma oportunidade para melhorar
o dom confiado. A ordem é: “Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que
tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância;
mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.” Mateus 25:28,
29. — Manuscrito 98, 1900.
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Falsa santificação, 5 de Agosto

Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos;
porquanto

[252]
que sociedade pode haver entre a justiça e a iniqüidade? Ou

que comunhão, da luz com as trevas? 2 Coríntios 6:14.

Querida irmã: Não me demorarei em escrever-te aquilo que
o Senhor traz à minha mente. Teu caso foi-me apresentado dois
anos atrás. Eu vi então que és uma mulher enganada. Pensavas que
tinhas clara luz de Deus, mas eram trevas. Tens tido visões e uma
experiência peculiar a ti mesma, e não em harmonia com o povo que
Deus está dirigindo. ...

Não existe essa tal de santificação instantânea. É um processo
diário. Diz Paulo: “Dia após dia, morro!” 1 Coríntios 15:31. Ele
exercia uma conversão diária a Deus. Quando a verdade e Espírito
de Deus lhe revelavam os defeitos de caráter, ele abandonava seu
erro, morria para o eu e se purificava “de toda impureza, tanto da
carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor
de Deus”. 2 Coríntios 7:1.

Tuas idéias peculiares têm um controle tão poderoso sobre tua
mente, que a irmã não pode confiar em mais nada. Em reuniões tens
julgado que tua missão é impor tuas opiniões. Tens te posicionado
acima da Igreja como se fosses exaltada e estivesses na luz, e como
se fosse a obrigação de todos assumir tua posição e aceitar teus
pontos de vista. A irmã tem sido fanática; não tem nutrido uma
imaginação saudável. Tua influência causará o mal, somente o mal,
a menos que a irmã se torne humilde e disposta a ser ensinada. ...

Satanás tem muito êxito quando pode revestir as mentes nesse
tipo de piedade e consagração santificada que não faz parte da
santificação enfocada na Palavra de Deus. ...

Recebeste tuas opiniões de santificação, daqueles que alegam
ser santificados e santos, mas que não têm amor pela lei de Deus e
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que não amam Suas manifestações. Recebeste tua luz de uma fonte
corrupta; o rio que procede de uma fonte corrupta, é impuro.

Ao escrever-te, teu caso me parece mais evidente e claro. Tens
permitido que tuas opiniões sobre santificação te unam àqueles
que eram flagrantemente corruptos. Não tens obedecido à Palavra
de Deus e te apartado de toda a aparência do mal. Satanás tem
desejado tua alma para poder peneirar-te como o trigo. Tua santa,
santificada união com indivíduos (como a tens denominado), tem
sido um engano de Satanás. Tens te unido a multidões totalmente
corrompidas, chamando a isso a união que existe entre Cristo e Seu
Pai. Tens sido conduzida, por tuas idéias pervertidas de santificação,
a separar-te da Palavra de Deus. Tens uma obra a cumprir para
apagar e renunciar tua experiência passada, tornando-te como uma
criancinha e ser convertida, e ser humilde e disposta a aprender, para
que Deus te possa conduzir. — Carta 10, 1870.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.10%2C.1870


Escrito para nossa advertência, 6 de Agosto[253]

Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que
plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um
lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores.

Depois, se ausentou do país. Mateus 21:33.

Esta parábola é de grande importância a todos aqueles que têm
responsabilidades no serviço do Senhor. Deus selecionou um povo
para ser instruído por Cristo. Ele os levou ao deserto para serem
treinados para Seu serviço e ali lhes deu o mais elevado código de
moralidade — Sua santa lei. A eles foi confiado o Livro de Deus,
as Escrituras do Antigo Testamento. Envolto pela coluna de nuvem,
Cristo os conduziu em seu jornadear pelo deserto. Por Seu próprio
poder, Ele transplantou a vinha brava do Egito para Sua vinha. Bem
poderia Deus perguntar: “Que mais se podia fazer ainda à Minha
vinha, que Eu lhe não tenha feito?” Isaías 5:4.

E impossível enumerar as vantagens que o Senhor preparou
para o mundo, ao fazer da nação judaica recipiente de Seus ricos
tesouros de conhecimento. Foram objetos de Seu especial favor.
Como um povo que conhecia e adorava o verdadeiro Deus, eles
deviam comunicar os princípios de Seu reino. Foram instruídos pelo
Senhor. Ele não os privou de nada que fosse favorável à formação
de caráter que os tornasse dignos representantes de Seu reino. Suas
festas — a Páscoa, o Pentecoste, a Festa dos Tabernáculos — e as
cerimônias que acompanhavam essas reuniões, deviam proclamar
as verdades que Deus havia confiado a Seu povo. Nesses encontros,
o povo deveria revelar alegria e prazer, expressando sua gratidão
pelos privilégios e gracioso tratamento de seu Senhor. Assim, eles
deveriam demonstrar a um mundo que não conhecia a Deus, que o
Senhor não esquece aqueles que nEle confiam. Com vozes jubilosas
deveriam cantar: “Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te
perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda O louvarei, a
Ele, meu auxílio e Deus meu.” Salmos 43:5.
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A história dos filhos de Israel, a quem o fim dos tempos é che-
gado, é escrita para nossa advertência e instrução. Aqueles que
desejam permanecer firmes na fé, nestes últimos dias, e finalmente
ganhar entrada na Canaã celestial, devem ouvir as palavras de adver-
tência proferidas por Jesus Cristo aos israelitas. Essas lições foram
dadas à Igreja no deserto para serem estudadas e atendidas para
sempre pelo povo de Deus, ao longo de suas gerações. A experi-
ência do povo de Deus no deserto será a experiência de Seu povo
nesta época. A verdade sempre é uma salvaguarda para aqueles que [254]
permanecerem firmes na fé que uma vez foi entregue aos santos.
— Manuscrito 110, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.110%2C.1899


Uma luz para iluminar o caminho, 7 de Agosto

Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai
brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18.

O amor de Cristo no coração, revelando mediante a vida seu
maravilhoso poder — este é o maior milagre que pode ser realizado
diante de um mundo caído e conflitante. Tentemos operar esse mi-
lagre, não em nosso próprio poder, mas no nome do Senhor Jesus
Cristo de quem somos e a quem servimos. Revistamo-nos de Cristo
e o poder operador de milagres de Sua graça será tão claramente
revelado na transformação de caráter, que o mundo se convencerá de
que Deus enviou Seu Filho ao mundo para tornar os homens como
anjos em caráter e vida.

Aqueles que verdadeiramente crêem em Cristo sentam-se com
Ele nos lugares celestiais. Aceitemos o emblema do cristianismo.
Esse não é um sinal exterior, não é a exibição de uma cruz ou uma
coroa, mas algo que revela a união do homem com Deus. Dispamo-
nos “do velho homem com os seus feitos e” revistamo-nos “do novo
homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem
dAquele que o criou”. Colossences 3:9, 10. A beleza da santidade é
revelada quando os cristãos se aproximam uns dos outros, unindo-se
em amor, igual ao de Cristo.

“Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos San-
tos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos
consagrou pelo véu, isto é, pela Sua carne, e tendo grande sacerdote
sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em
plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da
esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não deixe-
mos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.”
Hebreus 10:19-23, 25.
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Há somente uma religião verdadeira, um único caminho para o
Céu; somente uma luz para iluminar o caminho dos peregrinos que
avançam. Ao prosseguirmos em conhecer o Senhor, reconheceremos
a cada passo que Cristo é a “luz do mundo” (João 8:12), que é “o [255]
caminho, e a verdade, e a vida” (João 14:6) e descobriremos que a
vereda que Ele nos exorta a seguir “é como a luz da aurora, que vai
brilhando mais e mais até ser dia perfeito”. Provérbios 4:18.

O Senhor é bom e digno de todo o louvor. ... Quão abençoado,
quão duplamente abençoado, é o lar em que pai, mãe e filhos estão
consagrados ao serviço de Cristo. — Carta 126, 1902.
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Aquilo que Deus condena não é seguro, 8 de Agosto

Dai ouvidos à Minha voz, e Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o
Meu povo; andai em todo o caminho que Eu vos ordeno, para

que vos vá bem. Jeremias 7:23.

O Senhor deseja que todos trabalhem em favor de seu próprio
bem eterno e espiritual. Isso só pode ser efetuado quando obedece-
mos as lições que Cristo deu. Para ganharmos a recompensa eterna,
deveremos seguir o exemplo de Cristo, nosso Modelo, que fez o bem,
e somente o bem, com os talentos que Lhe foram confiados pelo
Senhor. Ele alegremente entregou Sua vida para resgatar uma raça
ímpia, apostatada. Mas hoje o egoísmo, o mundanismo, o orgulho
e o prazer estão constantemente consumindo os meios confiados
àqueles que alegam ser cristãos. Estão empregando mal o dinheiro
que o Senhor requer que empreguem para trazer muitos filhos e
filhas a Ele.

Quando os cristãos trabalharem como a Igreja trabalhou, não
estarão constantemente planejando como podem usar o dinheiro
do Senhor para seu próprio prazer. Não lhes é honroso o bastante
estar cooperando com o Redentor do mundo? Planejamentos e in-
vestimentos mundanos, criados para agradar e glorificar o eu, não
trazem retornos dignos de se ter. Deus os condena, e aquilo que
Deus condena não é seguro para nenhuma pessoa praticar.

“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2. Essa
é uma experiência a ser sentida, que não será desapontadora. O
poderoso Deus, que mediante Jesus Cristo criou o homem, insta toda
pessoa a prová-Lo e ver o que isso trará a todos quantos o fizerem.
São provados e testados, e em conformidade com a vontade de Deus[256]
reconhecem qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de seu Criador.

A conformidade com o mundo é impedida e impossibilitada pela
obediência ao claro e simples “Assim diz o Senhor”. A santificação
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evangélica e a transformação da alma, corpo, e espírito dirige os pés
de todos esses pelo portão e caminho estreitos, o último estabelecido
para os redimidos do Senhor percorrerem. Em cooperação com
Deus, trabalham como Cristo trabalhou pela alma e corpo de seus
semelhantes. ...

O Senhor apela... a olhares essas coisas com olhos iluminados,
não por conselheiros mundanos, mas por Seu Espírito. Aceita a
Palavra ao pé da letra. ... Põe-te onde as riquezas da glória do Céu
brilhem perante ti e atrás de ti e em cada um de teus lados, porque
és todo luz no Senhor. — Carta 110, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.110%2C.1899


O exemplo de sacrifício de Cristo, 9 de Agosto

Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou
manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa

alma. Mateus 11:29.

Aqueles que finalmente hão de ser recebidos no Céu como mem-
bros da família real, devem dedicar-se aqui, de corpo, alma, e es-
pírito ao serviço dAquele que pagou o preço da redenção deles.
Tudo quanto temos e somos pertence ao Senhor. “Não sois de vós
mesmos”, declara o apóstolo: “Porque fostes comprados por preço.
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.” 1 Coríntios 6:19, 20.

Tende-vos consagrado inteiramente ao Senhor? Ele pode usar-
vos como um receptáculo de honra? Estais fielmente cumprindo
vossa parte em Sua causa? Deus atribuiu uma obra a todo o homem.
Ele espera que todo o crente coopere com Ele na obra da salvação de
pessoas. Quando Sua causa está sofrendo por falta de meios, como
pode alguém estabelecer um preço por seus serviços, recusando-se
a tomar sua cruz diariamente e praticar a abnegação pela causa de
Cristo?

O cumprimento da promessa de que seremos co-herdeiros com
Cristo apóia-se em nossa disposição de renunciar o eu. Quando
Cristo assumir posse de Seu reino, aqueles que O seguiram em abne-
gação e sacrifício sobre a Terra são os que receberão a recompensa[257]
da vida eterna.

O chamado de Cristo ao sacrifício e submissão sem reserva,
significa a crucifixão do eu. A fim de obedecer a este chamado,
devemos ter fé inabalável nEle como o Exemplo perfeito, e um claro
reconhecimento de que devemos representá-Lo perante o mundo.
Aqueles que trabalham para Cristo devem trabalhar segundo Seu
plano. Devem viver Sua vida. Seu chamado para submissão sem
reservas deve-lhes ser supremo. Não devem permitir que nenhum
laço ou interesse terreno os impeça de dar-Lhe a homenagem de
seu coração e o serviço de sua vida. Devem trabalhar zelosa e in-
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cansavelmente com Deus para salvar pessoas a perecer, do poder do
tentador.

Aqueles que estão assim unidos com Cristo aprendem constan-
temente dEle, progredindo pelos sucessivos estágios de avanço na
experiência cristã. Dificuldade e perplexidade lhes advêm para que
possam aprender mais perfeitamente a vontade e caminho de Cristo.
Mas oram e crêem, e pelo exercício, sua fé aumenta.

“Tomai sobre vós o Meu jugo” (Mateus 11:29), Cristo disse ao
viver e trabalhar como homem na Terra. Ele suportou constante-
mente o jugo da submissão, enfrentando as dificuldades que os seres
humanos devem enfrentar, suportando as provas que devem supor-
tar. O inimigo irá nos atacar continuamente como atacou a Cristo,
trazendo sobre nós forte tentação. Mas para todos há um caminho
de escape. — Manuscrito 88, 1903.
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Palavras graciosas, 10 de Agosto

Todos Lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras
de graça que Lhe saíam dos lábios. Lucas 4:22.

Esta manhã meu coração está voltado para Deus em ardente
anseio de alma pela direção do Espírito Santo. Que palavras posso
eu falar que serão apreciadas e compreendidas? Quando Cristo
esteve em nosso mundo disse aos escribas e fariseus: “Por que
não compreendeis a Minha linguagem?” João 8:43. Eles estavam
constantemente reestruturando as claras palavras de verdade que
saíam de Seus lábios. ...

Com clareza e poder Ele proferiu as palavras que deveriam
vir até nosso tempo como um tesouro de bondade. Que palavras
preciosas eram aquelas, e quão cheias de encorajamento! De Seus
divinos lábios procediam, com plenitude e abundante segurança,
as bênçãos que revelavam ser Ele a fonte de toda bondade, e que
era Sua prerrogativa abençoar e impressionar a mente de todos os[258]
presentes. Ele estava empenhado em Sua peculiar e sagrada missão,
e os tesouros da eternidade estavam sob Seu comando. Na atribuição
deles não havia para Ele controle. Não era roubo para Cristo atuar no
ofício de Deus. Em Suas bênçãos Ele incluiu aqueles que deveriam
compor Seu reino neste mundo. Ele havia trazido ao mundo toda
a bênção essencial à felicidade e alegria de toda a alma, e diante
dessa vasta assembléia apresentou as riquezas da graça celestial e os
tesouros acumulados do Pai eterno que vive para sempre. ...

Houve ocasiões em que Cristo falava com uma autoridade que fa-
zia Suas palavras penetrarem com força irresistível, transmitindo um
senso esmagador da grandeza do que falava, e os agentes humanos
resumiam-se a nada em comparação com Aquele que tinham diante
de si. Eram profundamente movidos. Suas mentes eram impressi-
onadas de que Ele estava repetindo o comando da mais excelente
glória. Ao convocar o mundo para O ouvir, ficavam fascinados e
extasiados e a convicção vinha-lhes às mentes. Toda a palavra en-
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contrava seu lugar e os ouvintes criam e recebiam as palavras das
quais não tinham poder para resistir. Toda a palavra que Ele proferia
parecia aos ouvintes como a vida de Deus. Estava dando evidência
de que era a Luz do mundo e a Autoridade da Igreja, reivindicando
preeminência sobre eles todos.

“E o Verbo Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade, e vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai.” João
testemunha a respeito dEle e exclama: “Este é o de quem eu disse:
o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já
existia antes de mim.” João 1:14, 15. Sim, Ele estava diante de João.
Envolvido na coluna de nuvem pelo dia e o pilar de fogo à noite,
conduziu os filhos de Israel através do deserto. E de Sua plenitude e
graça temos todos nós recebido. — Manuscrito 115, 1905.
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Consagração diária, 11 de Agosto

Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim
unicamente a que for boa para edificação, conforme a

necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. Efésios
4:29.

Sinto profundamente que devemos fazer tudo ao nosso alcance
para educar o povo a ser cristãos bíblicos. Não só devemos revelar[259]
em nosso caráter a mansidão e humildade de Cristo, mas devemos
educar o povo que professa a verdade presente, de modo a que não se
sinta satisfeito com uma fé nominal na verdade para este tempo, mas
tenha aquela fé levada a seu caráter, como um poder santificador. ...

Consagração é uma coisa muito simples. Quando levada diaria-
mente à nossa vida individual na prática, saberemos por consagração
muito mais do que sabemos por confiar numa experiência. Cada dia,
cada hora, deve o coração buscar a Deus: “Aqui estou, Senhor, pro-
priedade Tua; toma-me, usa-me hoje. Deponho todos os meus planos
aos Teus pés; não tomarei nenhuma iniciativa própria na questão.
Meu tempo é Teu; minha vida inteira é Tua.” Possa o coração estar
constantemente ascendendo a Deus em busca de força e graça para
todo o momento.

Não permitamos que nenhuma palavra má escape de nossos
lábios, porque estes e nossa voz, pertencem ao Senhor e devem ser
consagrados a Ele e a Seu serviço. Estes lábios não devem desonrar
a Jesus, pois Lhe pertencem. Ele os comprou e nada devo falar que
O ofenda. Meus ouvidos devem ser cerrados para o mal. Assim,
podemos dia após dia consagrar-nos a Deus. Os ouvidos não devem
ser contaminados por rumores que bisbilhoteiros queiram nos fazer
ouvir, pois não só os levarei a pecar ao permitir que falem das
faltas dos outros, mas eu própria cometo pecado ao ouvi-los. Posso
assim impedir muita maledicência tendo meus ouvidos consagrados
a Deus. Posso dizer antes que o mal seja feito, “oremos”, e então
peçamos a Deus para iluminar nossa mente para compreender nossa
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verdadeira relação um com o outro e nossa verdadeira relação para
com Deus. ...

Toda palavra e pensamento de queixa nutridos recaem sobre
Deus e são uma desonra a Seu nome. Desejamos que nosso cora-
ção esteja sintonizado com Seu louvor, esteja repleto de gratidão e
falando de Seu amor, amaciado e subjugado pela graça de Cristo,
e cheio de doçura, paz, e fragrância. Seremos pacientes, bondo-
sos, ternos de coração, piedosos, corteses, mesmo quando lidarmos
com aqueles que são desagradáveis. Oh! quantas bênçãos precio-
sas perdemos por valorizar o eu demasiadamente, e ter tão pouca
consideração pelos outros. ...

Não nos devemos desmerecer e considerarmos levianamente
a habilidade que Deus nos deu, nem superestimar nossa própria
importância e confiança em nossa habilidade humana. — Carta 7a,
1886.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.7a%2C.1886
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Cristo tem poder, 12 de Agosto[260]

Também, nEle, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo
principado e potestade. Colossences 2:10.

Devemos viver sob os cálidos, amáveis raios do Sol da Justiça.
Nada, a não ser Seu amor compassivo, Sua divina graça, Seu poder
grandioso podem capacitar-nos a superar o incansável inimigo e
superar a oposição do coração humano. O que é nossa força? É o
prazer do Senhor. Que o amor suavizante de Cristo encha o coração
e seremos abrandados e subjugados, preparados para receber o poder
que Ele tem para nós.

Agradeçamos a Deus todo dia pelas bênçãos que recebemos. Se o
instrumento humano se humilhar diante de Deus, reconhecendo quão
inapropriado é para ele acariciar um sentimento de auto-suficiência;
reconhecendo sua total incapacidade de executar o trabalho que
precisa ser feito a fim de que sua alma seja purificada, lançando
fora e desvalorizando sua própria justiça, Cristo gravará Sua própria
imagem sobre sua alma. Lançará Sua mão à obra de recriá-lo e
continuará até que ele esteja completo nEle.

Cristo nunca negligenciará a obra que tem sido colocada em
Suas mãos. Ele inspirará o discípulo resoluto com o senso da per-
versidade da condição maculadora do pecado e da depravação do
coração no qual Ele está operando. O verdadeiro penitente apren-
deu a inutilidade da importância de si mesmo. Olhando para Jesus,
comparando seu próprio caráter defeituoso ao perfeito caráter do
Salvador, ele pode dizer:

Em minha mão nenhum preço trago.
Simplesmente à Tua cruz me apego.

Juntamente com Isaías, ele declara: “Senhor, concede-nos a paz,
porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus
nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós; mas graças a Ti
somente é que louvamos o Teu nome.” Isaías 26:12, 13.
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Contemplando a Cristo com o propósito de tornar-se semelhante
a Ele, o que busca a verdade vê a perfeição dos princípios da lei
de Deus, e torna-se insatisfeito com tudo, menos a perfeição. Ocul-
tando sua vida na vida de Cristo, vê que a santidade da lei divina
é revelada no caráter dEle e luta cada vez mais ardentemente para
ser semelhante a Ele. Uma batalha pode ser esperada a qualquer
momento, pois o tentador vê que está perdendo um de seus súditos.
Uma batalha deve ser travada com as qualidades que Satanás tem
fortalecido para seu próprio uso.

O instrumento humano vê aquilo que tem de enfrentar: um poder
estranho, oposto à idéia de atingir a perfeição de Cristo. Mas com
Cristo há poder salvador que obterá para ele vitória no conflito. O
Salvador o fortalecerá e ajudará quando ele vier pleitear por graça e [261]
eficiência. — Manuscrito 89, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.89%2C.1903


Removendo a crítica, 13 de Agosto

Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e Este
crucificado. 1 Coríntios 2:2.

Não critiqueis a outros. O espírito de crítica está consumindo
as partes vitais do povo de Deus. Não podemos dar-nos ao luxo de
acumular entulho. O Céu observa a obra que está em andamento
de acumulação do entulho de palavras. Que tal se decidirmos nada
acrescentar a esta pilha de palavras vãs, tolas e desconsideradas.
Temos uma obra soleníssima e sagrada a cumprir. ...

As pilhas de entulho que têm estado acumulando-se precisam
ser removidas. Como? “Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da
carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor
de Deus.” 2 Coríntios 7:1. Cultivai a piedade pessoal. Deus desejaria
que perguntássemos “quem tem a mente do Senhor” para que possa
instruir-nos, e sejamos capazes de dizer: “Temos a mente de Cristo.”
Então todo o entulho de palavras malignas será removido. Que o
Senhor nos encha de Seu Espírito e toque nossos lábios com uma
brasa ardente procedente do altar. Vigiando e trabalhando com zelo e
vigilância, devemos ser “fervorosos de espírito, servindo ao Senhor”.
Romanos 12:11.

A Igreja é objeto de intenso interesse para Cristo neste mundo,
desfrutando também de Seu incessante cuidado. Esta Igreja está
empenhada em disseminar o conhecimento de Deus e Jesus Cristo,
que é vida eterna para todos que O recebem. Em toda a pessoa Deus
procura princípios estáveis, revelados em forma de palavra e ação.
Então trarão da casa do tesouro palavras avaliadas pelos princípios
da verdade eterna.

Não devemos ter tempo nem voz para elogiar o inimigo ou para
criticar. Devemos demonstrar que a graça de Cristo está habitando
em nosso coração. Sua influência será revelada, não importa com
quem estejamos, por palavras da mais profunda importância, envol-
vendo conseqüências tão duradouras quanto a eternidade.
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Neste período da história da Terra não podemos prestar-nos a
enfraquecer a influência uns dos outros. A carreira cristã é cerrada
e severa. Temos que enfrentar e combater inimigos invisíveis, e
devemos estar em harmonia com os seres celestiais que buscam
purificar-nos da tendência de criticar nossos irmãos, ou de julgá-los.
...

Devemos crer e amar a verdade por amor a Cristo. Devemos [262]
erguer-nos mais e mais alto em pureza [e] conhecimento. Somos
testemunhas de Cristo. Então não falemos de dificuldades, nem
ponderemos sobre nossas provações, mas acheguemo-nos ao Senhor
Jesus Cristo que é o Autor e Consumador de nossa fé. Ao contemplá-
Lo, ao estudar e falar sobre Ele, somos transformados à Sua imagem.
— Carta 119, 1899.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.119%2C.1899


Necessidade de reforma, 14 de Agosto

Se andares nos Meus caminhos e observares os Meus preceitos,
também tu julgarás a Minha casa e guardarás os Meus átrios,

e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram.
Zacarias 3:7.

O futuro da Igreja depende dos esforços de seus membros no
sentido de compreenderem a pecaminosidade do egoísmo, e de sua
disposição de tomar o remédio que curará a enfermidade de que estão
sofrendo. Que possa haver uma reforma para que os que aceitarem a
verdade no futuro não sejam contaminados pela corruptora influência
de Satanás. ...

Muitos que são condenados pelos homens são justificados por
Deus. Muitos que são exaltados pelo julgamento humano são por
Deus pronunciados desgraçados, miseráveis, pobres, cegos, e nus. O
julgamento humano freqüentemente falha. Muitas vezes o homem
condena seu irmão porque seu discernimento é falho. Deus olha ao
coração. Ele considera os motivos que conduzem à ação.

Deus nos impele a perguntar: “Será que eu deveria fazer isto?”
Satanás leva o homem a dizer: “Devo.” A retidão é um súdito leal. A
força é uma tirana soberba que leva à guerra, a aflição do mundo. A
retidão é uma representação do homem perfeito em Cristo Jesus. É
o fundamento de toda a justiça e paz — o óleo que enche a lâmpada
divina. ...

Há uma obra a ser cumprida entre as igrejas adventistas do sétimo
dia, que ainda não foi feita. Anjos ministradores estão esperando
quem assuma a obra no correto espírito. ... Que todos se humilhem
perante Deus, rogando por graça e sabedoria para que possam saber
onde violaram Sua santa lei. A menos que Seu Espírito os ilumine,
nunca saberão, mesmo que a violação lhes seja apontada por seus
irmãos. Aqueles que se recusam a manter um relacionamento correto[263]
com Deus e que não obedecem às normas de Seu governo, não levam
Sua marca. ...
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O Senhor é misericordioso. Ele não castiga Seu povo porque
este O aborrece, mas porque Ele odeia os pecados que cometem. Ele
precisa castigá-lo para que possam voltar a ser leais a Ele. Determina
que sua punição seja uma advertência a ele e aos outros. Ninguém
precisa andar em trevas. Ninguém precisa dizer: “Especifica-me os
exatos erros de que sou culpado.” Aos que dizem isto, transmito a
palavra do Senhor: “Buscai com oração e achareis.” Mateus 7:7.

Se as advertências e reprovações dadas na Palavra de Deus e
nos testemunhos de Seu Espírito não são suficientemente claras,
que palavras seriam suficientemente patentes para operarem um
reavivamento e reforma? — Manuscrito 108, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.7.7
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Promessa de divino auxílio, 15 de Agosto

Então, clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás por
socorro, e Ele dirá: Eis-Me aqui. Se tirares do meio de ti o

jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Isaías 58:9.

Tive uma experiência maravilhosa na noite passada. Eu estava
[durante as visões noturnas] numa assembléia onde estavam sendo
feitas e respondidas perguntas. Levantei-me à uma hora da manhã.
Percorri o quarto por algum tempo, orando ardentemente por escla-
recimento mental, poder de visão e força para escrever as coisas que
precisam ser escritas. Supliquei ao Senhor para ajudar-me a dar um
testemunho que despertasse Seu povo antes que fosse demasiado
tarde. Felizmente não havia ninguém no quarto além de mim. Sara
[McEnterfer] e Maggie [Hare] normalmente ocupavam este quarto,
mas durante o verão dormiam numa barraca armada sob um grande
carvalho que cresce ao lado da casa. ...

Estamos nos aproximando do fim da história da Terra, e as dife-
rentes linhas de frente da obra de Deus devem ser levadas avante com
muito mais abnegação do que têm sido. A obra para estes últimos
dias é uma obra missionária. A verdade presente, desde a primeira
letra do alfabeto até à última, significa esforço missionário. A obra a
ser feita requer sacrifício a cada passo avançado. Os obreiros devem
sair da provação purificados e refinados, como ouro provado no fogo.[264]
...

Não posso agora escrever todas as instruções que me foram
dadas. Estas palavras foram proferidas: “Alguns são descuidosos, in-
sensíveis perante os resultados do pecado, desatentos à advertência.
Em breve será lido o manuscrito sobre a parede que agora é miste-
rioso para eles. Porém, a exemplo de Belsazar, parecem incapazes
de ver seu perigo. Deve ser dado a nossas igrejas e instituições um
testemunho direto para despertar os dormentes.”

Quando a palavra do Senhor for buscada e seguida, será alcan-
çado firme progresso. Vejamos agora nossa grande necessidade. O
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Senhor não nos pode usar a menos que sopre vida em nossos ossos
secos. ...

A experiência que tive na noite passada impressionou-me pro-
fundamente. Parecia que Cristo estava bem ao meu lado. Fiquei
repleta de esperança, coragem, fé e amor pelas pessoas. Roguei a
Deus que me sustentasse e me erguesse, e me fizesse triunfar nEle.
Sei que o Senhor operará por Seu povo quando santificarem suas
almas e obedecerem à verdade. Então o ser inteiro (corpo, mente,
e alma), estará em harmonia com Deus. Amando a Deus acima de
todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos, possuiremos
uma liberdade coroada de glória.

“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou
em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que O
amam.” 1 Coríntios 2:9. — Carta 130, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Cor%C3%ADntios.2.9
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Representantes de Cristo, 16 de Agosto

Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do
alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram

na casa. Mateus 5:15.

Nossa experiência diária com Cristo deveria ser do mais alto
valor para nós. Temos uma parte individual a cumprir em Seu serviço.
Nosso bendito Salvador nos deu ... preciosas promessas para nosso
encorajamento. Ele deseja que saibamos que está nos vigiando e que
nos ensinará o que espera que façamos. Se o inimigo nos perturba de
manhã, ou durante o dia, lembremo-nos dessas preciosas promessas,
e não permitamos que nos sobrevenha a irritação. Lembremo-nos de
que somos representantes de Cristo e que não devemos, por palavra[265]
ou ato, ofendermos uns aos outros.

Julgais talvez que não surgirão provações? Certamente haverá
provas. Se não houvesse, podíeis regozijar-vos de que não tendes
um inimigo para vos tentar. Mas tereis tentações até o fim do tempo.
Portanto, necessitais manter-vos em íntima companhia com Cristo.
Seus anjos estão comissionados a vigiar-vos. Eles são designados
vossos guardiões. Se alguém disser alguma coisa que possa provo-
car-vos, lembrai-vos de que em tal ocasião o silêncio é eloqüente.
Não respondais em represália. Será melhor nada dizer do que falar
irrefletidamente. Todos teremos nossas batalhas a combater, em-
bora tais lutas possam variar em suas características, segundo nossa
disposição e experiência.

Regozijemo-nos de que Jesus Cristo tornou-nos possível lançar
mão da divindade. Quando nos sentimos excessivamente tentados,
lembremo-nos de que há um anjo celestial ao nosso lado. Este pen-
samento nos ajudará a honrar a Cristo que possibilitou que nos
tornássemos filhos e filhas de Deus. A menos que estejamos cons-
tantemente em guarda, podemos ser apanhados de surpresa e falar
precipitadamente. Poderá então ser impossível a nós remover a im-
pressão da mente daqueles a quem falamos, pois alguns não desejam
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livrar-se de tais impressões. Parecem deleitar-se em acolher o mal.
Não demos oportunidade à ofensa, mantendo nossas palavras em
harmonia com as instruções do Salvador.

Ao entrarmos em contato com várias disposições, encontraremos,
sem dúvida, grande tentação de falar grosseiramente. Mas lembrai-
vos de que em tais ocasiões o silêncio é freqüentemente uma resposta
eloqüente. Se deixardes de revidar quando fordes provocados por
outros, vós os surpreendereis. E se repetidamente preservardes vossa
dignidade sob provocação, eles reconhecerão que estais em ligação
com um Poder mais elevado. Isso honra a Deus que deu Seu Filho
Unigênito para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. — Manuscrito 55, 1909.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.55%2C.1909


Usando o dom de influenciar, 17 de Agosto

Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si.
Romanos 14:7.

Há uma constante tentação para os seres humanos considerarem
que qualquer influência que exerceram, é fruto de algum valor em
si mesmos. O Senhor não trabalha com estes pois Ele não dará a[266]
qualquer ser humano a glória que pertence a Seu próprio nome. Deus
gostaria que todos estivessem sob Sua supervisão e reconhecendo
que a Ele pertence toda a glória de seu sucesso. Se fizerem isso,
crescerão em conhecimento e sabedoria. ...

Se o obreiro humano andar em toda humildade de mente, olhando
para Deus, nEle confiando, operando sua própria salvação com temor
e tremor, o Senhor cooperará com ele. É Deus que opera em nós
para fazer Sua vontade em benefício da glória de Seu próprio nome.
Ele concederá Sua sabedoria e Seu divino poder a todos que estão
fazendo Seu serviço. Ele faz Seu representante o humilde e confiante
servo (aquele que não se exalta e se conceitua mais alto do que
deveria). A vida de tal indivíduo será dedicada a Deus como um
sacrifício vivo. ...

Nossa vida não nos pertence. Ela é de Cristo. Tudo é dEle, e
devemos utilizar nossas faculdades realizando a vontade de Deus.
Vigiai e orai, sede incansáveis ao cumprir Sua vontade de coração.
Usai toda capacidade a vós confiada como um tesouro sagrado,
para ser usado compartilhando com outros o conhecimento e graça
recebidos. Dessa forma correspondereis ao propósito pelo qual Deus
os concedeu a vós. ...

Neemias, após exercer tão grande influência sobre o monarca
[persa] em cuja corte vivia e sobre seu povo em Jerusalém, em vez
de atribuir louvor a seus próprios excelentes traços de caráter e à
sua admirável aptidão e energia, foi honesto ao explicar o segredo
de seu sucesso. Ele indicou que seu êxito devia-se à bondosa mão
de Deus que estava sobre si. Aceitava a verdade de que Deus era
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sua salvaguarda em toda posição de influência. Para todo traço
de caráter pelo qual obtinha favor, ele louvava o atuante poder de
Deus... e Deus lhe deu sabedoria, pois não se exaltou a si mesmo. O
Senhor lhe ensinou como utilizar da maneira mais vantajosa os dons
que lhe foram confiados, e sob a supervisão dEle, esses talentos se
multiplicaram em outros. ...

Toda parcela de influência deve ser vista como um dom de Deus.
A atenção da mente deve estar dirigida somente para a glória dEle.
Então o senso de responsabilidade aumentará. Nossos talentos serão
aplicados para aumentarem e dobrarem. Há centenas de homens
e mulheres que, caso tivessem uma idéia apropriada do “banco”
celestial, iriam diligente e zelosamente empenhar-se em empregar o
que possuem. — Carta 83, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.83%2C.1898


Fé que distingue, 18 de Agosto
[267]

Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso,
entre o que serve a Deus e o que não O serve. Malaquias 3:18.

Uma fé sólida deve ser agora constantemente exercida. Um poder
despertador deve ser revelado em todo o crente. Não mais devemos
agir como pecadores; enquanto cristãos, devemos revelar uma fé
viva, redentora. A viva fé em Cristo Jesus produzirá frutos. Haverá
uma santa e inabalável devoção ao Senhor. Trabalhando com coração
singelo ante Sua glória, seremos protegidos em meio aos perigos
dos últimos dias.

O que tem sustentado os cristãos em todas as épocas em meio
a repreensões, tentações e sofrimentos? Uma fé pura e confiante,
exercida constantemente para compreender qual é a verdade que
santifica o recebedor, e uma dedicação sob toda e qualquer circuns-
tância da alma a Deus, como Aquele que eles sabem que não trai
sua confiança. Nosso Criador guardará aquilo que é confiado à Sua
proteção até aquele dia.

Cristo, por Seu sacrifício em prol de pecadores, deu evidências
de Seu grande amor pelo ser humano. Ele entregou Sua vida para
garantir nossa salvação. Quão grande insulto tantos homens, enga-
nados pelas tentações de Satanás, dirigem ao Salvador por abusar de
seus privilégios, recusando-se a reconhecer Seu amorável interesse
por eles. Contudo Ele, seu Criador e Redentor, é longânimo para com
eles, quando desprezam persistentemente Sua misericórdia. Quando
esta questão é trazida diariamente à minha mente, fico tão surpresa
que não posso ficar em paz comigo mesma. Anseio por alcançar
pecadores e clamar-lhes: “Convertei-vos, convertei-vos dos vossos
maus caminhos; pois por que haveis de morrer?” Ezequiel 33:11.

Cristo comprou toda a família humana com Seu próprio sangue.
Fomos adquiridos por Ele. Ele deseja que aqueles que alegam crer
nEle recebam Seu poder para que nesta geração ímpia e perversa,
possam tornar-se filhos de Deus e revelar a um mundo entorpecido e
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corrompido por Satanás, que Deus é amor e [que] há uma diferença
clara e distinta, entre aquele que serve a Deus e aquele que não O
serve. O Senhor conhece os que são Seus. ...

A linha que separa o que serve a Deus e o que não O serve
está se tornando mais e mais distinta. Isso está ocorrendo como o
Senhor determinou. Uma fé ativa e viva distingue o povo de Deus
dos pecadores que por sua rejeição de Cristo, dão continuamente
ao mundo um testemunho claro: “Não permitirei que este homem,
Jesus Cristo, reine sobre mim. Não comerei e beberei para a glória de
Deus, mas seguirei minha inclinação, comendo e bebendo como me
compraz. Não levarei o jugo de Cristo; não aprenderei Suas lições
de mansidão e humildade de coração; seguirei meu próprio curso e
viverei neste mundo uma vida de prazer.” — Carta 131, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.131%2C.1902


Sejamos vencedores aqui, 19 de Agosto[268]

O vencedor herdará estas coisas, e Eu lhe serei Deus, e ele Me
será filho. Apocalipse 21:7.

Se colocarmos o eu fora de vista e entrarmos num relaciona-
mento correto com Deus, manifestaremos uma paciência e bondade
que nos tornará uma bênção a todos com quem nos associarmos.
Precisamos nos relacionar corretamente com Deus, pois não esta-
mos seguros a menos que nos coloquemos sob o amplo escudo da
Onipotência. Somente ali pode Deus operar mediante nós o querer e
o executar segundo o Seu beneplácito, ao operarmos nossa salvação
com temor e tremor. ...

Muitos de nós carecem de uma compreensão mais clara do que
significa ser um vencedor pelo sangue do Cordeiro e da palavra de
nosso testemunho. Precisamos aprender, ao evoluirmos em nosso
conhecimento do Senhor, que Suas saídas são preparadas como a
manhã. Tendes observado o nascer do Sol e o gradual surgimento do
dia sobre a Terra? Pouco a pouco a luz aumenta até que surge o Sol.
A seguir, cada vez mais fortemente, a luz aumenta até termos a glória
plena do dia. Essa preparação da manhã é uma bela ilustração do que
Deus deseja fazer por nós no aperfeiçoamento de nossa experiência
cristã. Não podemos satisfazer-nos em realizar uma obra negligente
neste mundo. Estamos em busca de uma vida que se meça com a
vida de Deus. E não podemos cometer erros que darão a outros um
exemplo errado.

Precisamos manter sempre perante nós o curso que Cristo seguiu.
Foi um curso vitorioso. Quando o inimigo O abordou no deserto da
tentação, instando-O a ordenar que as pedras se fizessem pães, para
que satisfizesse a fome, o Salvador, embora fraco pela necessidade
de alimento, Se recusou a seguir suas sugestões. ... Estava nos planos
de Deus que Ele tivesse essa experiência para poder ser tocado pelos
sentimentos de fome e saber como simpatizar com aqueles que
estivessem sofrendo e estivessem em necessidade. ...
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Da mesma maneira que o inimigo operou para vencer o Salvador,
assim ele operará com a família humana hoje. Mas em todo o tempo
de prova e dificuldade, lembrai-vos de que Cristo passou por expe-
riências semelhantes e que saiu de toda a prova sem uma mácula
de pecado sobre Seu caráter. Ele veio para revelar aquilo que todo
membro da família humana pode tornar-se mediante Sua graça. Ele
compreende toda a dificuldade ... e prontifica-Se a fortalecer aqueles [269]
que lutam contra os poderes do mal. Ele espera ouvir e responder
suas orações.

Quando alcançarmos o Céu e atravessarmos os portões da Cidade
de Deus, para ouvir as palavras “Bem está, servo bom e fiel; ... entra
no gozo do teu Senhor” (Mateus 25:21), quão diminutas parecerão
as provas e dificuldades que dificultaram nossa jornada aqui. —
Manuscrito 17, 1911.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.25.21
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Seguindo o grande mestre, 20 de Agosto

Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem
o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos

no Livro da Vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27.

Esta manhã minha esperança está em Cristo, meu Salvador. Rogo
que Ele me conceda Seu Santo Espírito cada dia para que, com meu
coração, mente e força, possa glorificá-Lo nesta vida. Devemos
realizar a obra de Deus não segundo nossos próprios planos, mas
de acordo com o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Ele veio a
nosso mundo para realizar a obra que Lhe foi designada por Seu Pai,
a fim de que possamos receber uma educação da sublime ciência de
realizar genuíno serviço para o Mestre.

Se praticarmos os ensinos que Ele tem dado em Sua Palavra,
esses princípios tornar-se-ão uma parte da vida. Isto é o que significa
comer do corpo de Cristo e beber de Seu sangue. Neste mundo de-
vemos preparar-nos diariamente para a vida mais elevada; e quando
nos reunirmos com a família do alto não nos serão dadas novas
lições, mas sim uma continuação das lições que Cristo deu a Seus
discípulos quando aqui esteve. ...

Toda capacidade e poder que possuímos deve ser considerado
como um sagrado depósito, para ser usado na revelação do poder
da graça salvadora. Que possa haver uma boa ação para Deus dia
após dia. Assim prepararemos um lugar nas mansões que Cristo
foi preparar para aqueles que O amam. ... Essas mansões Ele está
preparando para aqueles que aceitam o convite “Vinde a Mim, ... e
Eu vos aliviarei”. Mateus 11:28. Esta é a mais elevada ciência que é
possível de se obter, mas aqueles que recusam a Cristo nunca a en-
tenderão. A Palavra de Deus, estudada e obedecida, prepara homens
e mulheres para a entrada nas cortes mais elevadas. Aqueles que
estão lutando para ser verdadeiros cristãos desfrutam constante vigi-[270]
lância dos anjos celestes, pois são coobreiros com Deus, trabalhando
para glorificá-Lo no mundo.
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Deve ser nosso constante esforço revelar os atributos que Cristo
revelou quando esteve no mundo. ... Todo dia devemos tornar-nos
mais semelhantes a Cristo, aprendendo a mansidão e humildade
dAquele que, embora fosse o Filho unigênito de Deus, veio a este
mundo como nosso Redentor, dando Sua vida para pagar a pena-
lidade do pecado. Embora ocultasse Sua divindade sob a veste da
humanidade, Ele era o Maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz.
Sua vida era repleta de simpatia, amor, bondade, gentileza e benevo-
lência. Ele revelou a ciência da vida eterna — a ciência que devemos
traduzir em todos os nossos esforços. — Manuscrito 83, 1904.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.83%2C.1904


Edificado sobre a rocha, 21 de Agosto

Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que
foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11.

Há muitos que professam ser seguidores de Cristo mas que não
têm um coração singelo ante Sua glória. Têm suas próprias idéias e
normas e apegam-se a estas coisas, em lugar do padrão da Palavra
de Deus. Nós carecemos de uma religião pura e incontaminada.
Precisamos pleitear pela justiça que vem à pessoa verdadeiramente
convertida que aceita a vida do Redentor como seu exemplo.

Não pensemos que podemos passar por este mundo fazendo ape-
nas o que nos agrada e ainda ser aceitos por Deus como seguidores
de Seu Filho. Os portões da Cidade de Deus nunca se abrirão àqueles
que não ergueram a cruz e seguiram após Cristo em abnegação e
sacrifício. Nunca devemos perder de vista o fato de que se queremos
possuir o reino da glória, devemos aceitar pela fé os méritos de Je-
sus Cristo; precisamos ser participantes de Sua natureza, e vencer
mediante Sua graça. ...

Alguns que passam por dificuldades e desânimo podem sentir
que sua sorte é desalentadora. Que se lembrem que Cristo passou
por experiências semelhantes. Ele sabia o que era a pobreza e as
provas e os convida a crer em Seu amor e seguir Seus passos. ...

Há um mundo a ser salvo. O que estais fazendo para cooperar
com Cristo? O que estais fazendo para representar Sua humildade
de espírito? Estais buscando tornar-vos familiarizados com aqueles[271]
que são afligidos e sofrem, e que necessitam de vossa ajuda? Estais
aproveitando vossas oportunidades, vantagens e meios para ganhar
pessoas para Cristo? Podeis dizer: “Não sou um pastor, e portanto
não posso pregar a verdade.” Não precisais ser pastores no sentido
geralmente aceito da palavra; podereis nunca ser chamados a teste-
munhar detrás do púlpito e, no entanto, ser ministros para Cristo. Se
tiverdes os olhos abertos para ver as oportunidades que surgem de
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falar uma palavra às pessoas necessitadas, Deus falará mediante vós
e as conduzirá a Cristo. ...

Muitos de nós temos negligenciado o estudo das Escrituras.
Temos deixado de desenvolver aquele caráter que Cristo pode em-
pregar. O Filho de Deus deixou as cortes da glória e veio ao nosso
mundo para participar de suas tentações e dificuldades, a fim de
soerguer-nos e tornar-nos filhos e filhas de Deus. Ele nos chama
individualmente a assumirmos nosso trabalho designado onde quer
que estejamos. Devemos vigiar pelas pessoas como aqueles que têm
contas a prestar. Precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance
para atender as necessidades espirituais da humanidade. ...

Todo dia estamos edificando um caráter. Edifiquemos sobre a
Rocha, Cristo Jesus. — Manuscrito 85, 1909.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.85%2C.1909


Familiarizando-se com Deus, 22 de Agosto

Reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o
bem. Jó 22:21.

O amor por Deus deveria levar-nos a sentir verdadeira alegria
ao aprender e realizar Sua vontade. Assim nos tornamos cada dia
melhor preparados para ser vencedores, exemplos do poder que a
graça celeste tem, para elevar e enobrecer os seres humanos. Cristo
foi tentado em todos os pontos como nós; no entanto, venceu. E hoje
Ele espera ouvir e responder os ansiosos pedidos de Seus filhos pela
graça que os capacitará a vencer.

Sede corteses com aqueles com quem entrais em contato; assim
sereis corteses com Deus. Louvai-O por Sua bondade; assim sereis
testemunhas dEle e estareis vos preparando para a sociedade dos
anjos. Estais aprendendo neste mundo, como comportar-vos com a
família de Cristo no Céu.

Não demoreis em familiarizar-vos com os princípios que os
filhos de Deus devem seguir. Aqui estamos para copiar o caráter de[272]
Cristo, tornarmo-nos familiarizados com Sua bondade e humildade.
Isso nos tornará merecedores do registro: “Estais perfeitos nEle.”
Colossences 2:10. Pela paciência, bondade, longanimidade, devemos
revelar que não somos do mundo, que dia a dia estamos aprendendo
as lições que nos qualificarão a entrar na escola mais elevada.

Quando os redimidos de Deus são chamados para o Céu, não
deixam atrás o progresso que alcançaram por contemplarem a Cristo
nesta vida. Avançarão, aprendendo mais e mais de Deus. Levarão
suas aquisições espirituais às cortes de cima, nada deixando de
origem celeste neste mundo. Ao serem abertos os livros celestes,
cada vencedor tem sua sorte e lugar no Céu, determinados segundo
o progresso que obteve nesta vida.

Os filhos e filhas de Deus são levados a perseverar na obra de
vencer pelo reconhecimento diário de que precisam ser ensinados no
caminho bom e reto pelo Espírito Santo. Nenhuma obra negligente
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mancha seu serviço. Cada dia reconhecem que precisam apegar-se
ao princípio de sua confiança até o fim. Quando alguém se desvia
do caminho reto, o Espírito Santo, atuando sobre a mente, leva-o
a confessar seu erro de modo que outros sejam advertidos sobre o
mesmo erro. Ninguém deve sentir que sua posição é tão exaltada que
não precise reconhecer suas faltas, temendo que outros lhe atribuam
um baixo conceito. ...

Nunca deveria um homem... ser tão orgulhoso que não reco-
nheça: “Eu errei.” O mínimo que pode fazer, após ter pecado, é
demonstrar seu sofrimento e arrependimento. Os homens que assim
procedem serão honrados por Deus, mesmo que cometam erros.
— Manuscrito 31, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.31%2C.1903


Tendo em vista a glória de Deus, 23 de Agosto

E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na
disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4.

O Senhor deseja que cultivemos a religião doméstica, possibili-
tando o temor de Deus a circular através da família. Quando os pais
negligenciam seu dever para com os filhos, deixando de os dirigir
conforme os retos princípios, o inimigo tem oportunidade de obter
controle sobre eles. Os filhos que têm permissão de desconsiderar
a autoridade dos pais nunca são felizes. Os primeiros anos de vida[273]
são o tempo para todos se prepararem para se tornarem membros da
família real. Pais e jovens deveriam agradecer ao Senhor em oração
e louvá-Lo pelo privilégio de se tornarem filhos de Deus e cidadãos
de Seu reino.

Abraão é um nobre exemplo de um fiel chefe de família e ele nos
deu um exemplo da inquestionável obediência que todos deveriam
prestar. Aquele que abençoa o justo disse de Abraão: “Porque eu
o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele.”
Gênesis 18:19. Eles observarão o caminho do Senhor para fazer
justiça e juízo. Não proferirão palavras de hipocrisia e engano. Não
negligenciarão os depósitos sagrados. ...

Tão certo como trabalhamos unidos como Abraão o fez, recebe-
mos também o elogio do Céu. Abraão foi, de uma maneira destacada,
escolhido para trilhar o caminho do Senhor, governando sua família
pelas influências conjuntas da autoridade e afeição. O Senhor nos
deu regras para obedecer, das quais não pode haver desvio inocente.
Fomos comprados por um preço. Fé e obras devem tornar-nos com-
pletos em Cristo. Dessa maneira observaremos o caminho do Senhor.
Quando o coração é manso e humilde, Deus pode sensibilizar a pes-
soa. A Palavra de Deus é nossa conselheira. Obedeçamos a seus
ensinos.

Em toda nossa obra precisamos manter a glória de Deus em
vista. A Palavra de Deus é nosso guia. Que seu testemunho se
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apresente como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê. Falemos de fé, e andemos pela fé. Oh! que obra é a nossa, que
privilégio, falar e agir assim, de modo a levar convicção aos corações
e consciências dos homens. O Espírito Santo nos concede Sua guia
nesta obra, e o êxito vem quando temos estrito respeito pelo temor
de Deus. Ele é o Pesquisador de corações, e nos concede o ânimo
que, se nos tornarmos inteligentes em nosso serviço para Deus e
andarmos humildemente na luz que Ele graciosamente concedeu,
não permitirá que trabalhemos com nossa força humana.

Cristo veio a este mundo, como um homem de dores e familiari-
zado com a dor, para suportar prova e tornar-se relacionado com o
desapontamento, para que pudesse ensinar homens e mulheres a se
tornarem semelhantes a Deus. — Carta 242, 1908.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.242%2C.1908


Fidelidade nas coisas pequenas, 24 de Agosto

Muito bem, servo bom; porque foste fiel no pouco, terás
[274]

autoridade sobre dez cidades. Lucas 19:17.

Se nosso temperamento ativo se concentrar numa grande quan-
tidade de trabalho que não temos a graça de Cristo nem força para
executar inteligentemente, com ordem e exatidão, tudo quanto em-
preendemos revela imperfeição, e a obra é constantemente maculada.
Deus não é glorificado não importa quão bom seja o motivo. ...

Deus deseja que prestemos atenção a Suas palavras. O serviço
cuidadosamente executado à vista de Deus, é de valor, embora seja
facilmente desconsiderado pelos olhos humanos. No entanto, é in-
dispensável neste mundo onde estamos realizando nosso trabalho.
Deus deseja obreiros inteligentes realizando seu trabalho não apres-
sadamente, mas cuidadosa e integralmente, sempre preservando a
humildade de Jesus. Aqueles que dedicam pensamento e concen-
trado esforço aos deveres mais elevados deveriam fazer o mesmo
com os deveres mais humildes, revelando exatidão e diligência.

Oh! quanto trabalho negligente é feito, quantas coisas são deixa-
das incompletas por haver um constante desejo de assumir trabalho
maior. A obra é prejudicada no que se refere ao serviço de Deus
porque colocam tanto trabalho diante deles que nada é completado.
Mas todo o trabalho deve suportar o escrutínio do Juiz de toda a
Terra. Os deveres menores ligados ao serviço do Mestre assumem
importância porque é o serviço de Cristo. Egoísmo e estima própria
deveriam ser evitados como o pior inimigo. Mas quão facilmente o
eu encontra oportunidades de exibir-se, e como Satanás se alegra
com essas exibições, e quão tristes e envergonhados estão os anjos
de Deus com a loucura dos homens. Quão diferente isso é de Jesus
Cristo; que contraste de exemplo Ele deu em Sua própria vida. Quão
distantes de Suas exigências de crucificação do eu com as afeições e
paixões. ...

500

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Lucas.19.17


Fidelidade nas coisas pequenas, 24 de Agosto 501

Quais serão nossos sentimentos quando estivermos de pé sobre
o mar de vidro? Lembrar-nos-emos das horas de nossa impaciência
aqui? Postar-nos-emos sobre as colinas eternas do Paraíso e repas-
saremos os eventos de nossa vida passada para ver quantas provas
desnecessárias tivemos por pensarmos que Deus dependia de nós
para fazer tudo? Que Deus nos ajude a vermos nossa pequenez e
a grandeza de Deus. Que Deus não permita que tenhamos idéias
exaltadas de nossa própria grandeza e exaltemos o eu. A magnitude
de experiência não é medida de valor. Deus tem um padrão tão
diferente dos padrões humanos, e se víssemos como Deus nos ava-
lia, observaríamos valor onde supomos haver pequenez, e pequenez
onde supomos haver grandeza. — Carta 48, 1886.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.48%2C.1886


Apartando-se da incredulidade, 25 de Agosto[275]

Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no
dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer

inabalável. Efésios 6:13.

Satanás está realizando todo o esforço possível para introduzir
enganos espiritualistas e lançar seus enganos sobre as mentes. Agora
é o tempo para todo seguidor de Cristo revestir-se com toda a arma-
dura de Deus e lutar valorosamente contra os avanços do poder das
trevas. Não sejam nossos soldados achados adormecidos em seus
postos. O mundo deve ser advertido. ...

Há homens fortes, preciosos à vista de Deus, que estão alheios
à realidade. Não reconhecem que são representados pelas virgens
imprudentes. A filosofia científica espiritualista tomou conta da
mente de alguns, desviando-a da mensagem a ser proclamada neste
tempo. Existem aqueles que vivem meramente para criticar. ...

Aqueles que adormeceram em seu posto devem agora despertar
e preparar suas lâmpadas. Não devem abrigar o menor vestígio de
dúvida quanto à verdade para este tempo. O hipnotismo de Satanás
deve ser revelado em seu verdadeiro caráter. Não devemos volver
nossos passos na direção do Egito, mas na direção de Canaã, a terra
da promessa.

O Senhor me diz: “Tenho-te fortalecido para transmitires uma
mensagem para este tempo. Desperta os homens que têm recebido
enganos. Estão alheios à grande importância do tempo presente e
aos perigos do futuro.” Alguns que no passado tiveram uma genuína
experiência, despertarão porque sua vida não foi uma contínua con-
tradição da verdade. Têm azeite em seus vasos com suas lâmpadas.
Nenhum deles deveria estar adormecido. ...

Nossos pensamentos, motivos e desejos devem ser colocados
em obediência com a vontade de Deus. Devem ser inspirados e
controlados por Ele. Devemos indagar-nos: “Estou exercendo toda a
minha capacidade para manter minha lâmpada cheia de óleo, e cui-
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dadosamente acesa, para que dela possa brilhar, clara e fortemente,
a luz da verdade presente? Estou despertando o mundo quanto a seu
perigo? Estou conduzindo as pessoas a perecer para Cristo? Estou
inspirando os homens a verem que o fim de todas as coisas está
próximo?” ...

Aqueles que são representados pelas virgens prudentes, que no
passado tiveram uma preciosa experiência na verdade, devem agora
despertar e acender suas lâmpadas. Possam aqueles que deram ouvi-
dos aos enganos eliminar agora todo vestígio disso de sua experiên-
cia. Não permiti que vosso tempo seja tomado em discussão sobre
esses enganos. Não permaneçais na neblina do ceticismo até ser [276]
demasiado tarde para encontrardes vosso apoio. Inteira consagração
a Deus põe fim a todas as vãs e tolas suposições e imaginações.
— Manuscrito 80, 1904.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.80%2C.1904


Razões para as provas, 26 de Agosto

Eu sou a videira verdadeira, e Meu Pai é o agricultor. Todo
ramo que, estando em Mim, não der fruto, Ele o corta; e todo
o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. João

15:1, 2.

Quando nos advêm provas, não meditemos sobre a grandeza
das dificuldades sentindo que não podemos ter alegria no Senhor.
É verdade que teremos mudanças de sentimentos. Sobrevir-nos-ão
tempos de desânimo e depressão. Mas viveremos de sentimento ou
de fé? Quando nossos irmãos e amigos falam inadvertidamente e nos
causam mal-estar, não nos abatamos. Lembremo-nos que estamos
num mundo de prova e sofrimento, de tristeza e desapontamento.
Quando essas experiências nos advêm, deveriam conduzir-nos a
Cristo. Se não o fizerem, seremos derrotados.

Quando tentados a desanimar em face do desânimo e dificuldade,
estudemos a vida e experiências de Cristo. Ele teve que combater os
poderes das trevas para não ser vencido. Temos a mesma batalha a
lutar, as mesmas vitórias a ganhar. “Porque Deus amou ao mundo
de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo o que
nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16. É nosso
privilégio apoiarmo-nos na força dAquele que é capaz de salvar
completamente os que vão a Deus por Seu intermédio. Ele vos
convida a apresentardes vosso caso ao trono da graça e depositar
vossa alma desamparada nEle.

Que vossa humanidade lance mão da divindade. Ide aos pés
do trono da graça de Deus e dizei: “Senhor, deponho em Ti minha
alma desamparada. Ajuda-me a controlar minha língua. Ensina-
me a vencer.” Cristo vos dará um espírito de vitória. “Eles, pois, o
venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra
do testemunho que deram.” Apocalipse 12:11.

Podeis dar um testemunho que se opõe àquele que Satanás gos-
taria que désseis. Podeis manter coração e mente santificados pela
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obediência à verdade. Olhai para Ele pela manhã, ao meio-dia e à [277]
noite. Mantende a mente e o coração presos a Cristo. Este é vosso
privilégio. O sofrimento e morte de Cristo pagaram o preço de vossa
redenção, e mediante fé nEle podeis vencer. ...

Permiti que o amor de Cristo habite em vosso coração. Não po-
deis ser santificados mediante a verdade enquanto palavras e caráter
não estiverem em harmonia com o Espírito de Deus. Se o tempe-
ramento precipitado, a língua sem controle não forem dominados
nesta vida, nunca podereis ser transferidos às cortes de Deus e à
presença de Jesus Cristo. Devemos qualificar-nos bem nesta vida
se quisermos ser transferidos à escola superior das cortes de cima.
— Manuscrito 79, 1909.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.79%2C.1909


Como Daniel, 27 de Agosto

Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas
iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; então, pediu ao

chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.
Daniel 1:8.

O primeiro capítulo de Daniel ensina a lição de que o que co-
memos e bebemos tem influência sobre as faculdades mentais, e
que se quisermos ter corpo saudável e mente esclarecida, devemos
ser cuidadosos com nosso regime alimentar. Se formos descuidosos
nesta questão e simplesmente comermos para satisfazer o apetite,
os órgãos digestivos serão prejudicados e a mente confundida, e
nenhum deles pode cumprir sua parte tão plenamente quanto Deus
pretendia que cumprissem. ...

Daniel e seus companheiros determinaram abolir de seu regime
tudo que pudesse contaminar, e um poder do alto operou em favor
de seus esforços. Como resultado, tiveram o privilégio de seguir
seu próprio curso na obtenção de sua educação. E a educação que
obtiveram foi melhor do que a obtida por quaisquer dos magos,
astrólogos ou homens sábios em todo o reino.

Aqueles que desejarem estar em plena harmonia com Deus pre-
cisam estudar o plano de Daniel. Essa foi uma fórmula provada.
Podeis também adotar a fórmula e a experimentar. Há muitos que
pensam que aqueles que adotam a reforma de saúde sofrem perda de
força física, mas se esses a experimentassem..., mudariam de opinião
a respeito. ...

Daniel estava numa posição de muita responsabilidade no reino[278]
de Babilônia. Sempre haverá quem ocupe posições de menor res-
ponsabilidade; mas seja qual for nossa obra, nosso exemplo pode
ser de tal natureza que levará outros a caminhos retos. Precisamos
humilhar-nos perante Deus e orar a Ele e nEle confiar. Não oramos
metade do suficiente com nossas famílias e a sós com Deus. Há um
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mundo a ser salvo, e todo talento deveria ser usado no serviço de
Deus. ...

Não podemos perder nenhuma oportunidade de aperfeiçoar um
caráter cristão. Seja qual for a experiência que advenha a outros,
lembrai-vos de que, em vossa posição ou situação, sereis provados
por Deus. Haverá tempos em que sereis colocados em posições
desfavoráveis, mas em tais ocasiões pleiteai com Deus, confiai nEle,
e andai em fé singela perante o Senhor. Então, os anjos do Céu
sensibilizarão vossa mente. Não permitais que vossa mente seja
cheia do eu e do interesse próprio.

O Senhor está nos contemplando hoje com misericórdia e amor.
Quem seguirá a vontade do Senhor? Quem se esforçará para vencer
o temperamento precipitado, lembrando-se de que as palavras que
proferem são ditas aos ouvidos dos anjos celestiais. Esses seres
celestiais estão continuamente ministrando em nosso favor. — Ma-
nuscrito 73, 1909.
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A mensagem do terceiro anjo é infalível, 28 de
Agosto

Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande
voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua

marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho
da cólera de Deus. Apocalipse 14:9, 10.

O Senhor deseja ver a obra da mensagem do terceiro anjo levada
avante com crescente eficácia. Assim como Ele atuou em todas as
eras para conceder vitórias a Seu povo, assim Ele anseia nesta época
cumprir triunfantemente Seus propósitos para Sua Igreja. Ele insta
os santos a avançarem unidos, fortificando-se cada vez mais, de fé
para crescente segurança e confiança na verdade e justiça de Sua
causa.

Tenhamos sempre em mente que nossa obra deve ser progressiva.
Devemos progredir no conhecimento do Senhor. Deus compreende
os princípios que atuam sobre toda a mente. Ele tem testemunhado[279]
o curso persistente e rebelde de alguns a quem Ele tem advertido e
aconselhado repetidas vezes. Seu olho que tudo vê tem observado
o rumo obstinado dos planos humanos. O caminho do homem está
perante o Senhor. Ele conhece os pensamentos. “Os olhos do Senhor
estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.” Provérbios
15:3. Ele olha aos confins da Terra e vê tudo sob os céus. O Senhor
sonda os corações.

Devemos permanecer firmes como uma rocha sobre os princí-
pios da Palavra de Deus, lembrando-nos de que Deus é conosco,
fortificando-nos para enfrentarmos toda a experiência nova. Man-
tenhamos sempre os princípios de justiça em nossa vida, para que
possamos prosseguir, fortalecendo-nos no nome do Senhor. Deve-
mos considerar muito sagrada a fé que tem sido substanciada pela
instrução e aprovação do Espírito de Deus, desde nossa experiência
mais remota até o presente. ...
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Quando o poder da verdade for sentido na alma, os princípios
da verdade serão introduzidos na vida diária. Então a verdadeira
santidade será evidenciada. Utiliza tua habilidade para realizar mo-
vimentos concretos de reforma nas igrejas. Reúne em torno de ti
aqueles que são firmes como o aço nos princípios da terceira mensa-
gem angélica, e o Senhor será glorificado na obra que é realizada.
Possa cada obreiro estar decidido a não falhar nem a se desanimar.

Desperta o povo para a importância dos tempos em que vivemos,
para que possam ser levados a submeter-se à disciplina de Cristo.
Em Sua vida humana, Ele revelou uma natureza divina; nenhum
defeito se evidenciava em Seu caráter. Ao contemplar Sua vida
de abnegação e sacrifício para que pudesse ministrar a verdade ao
mundo, eles poderão ter a vida transformada e aprender a refletir
Sua semelhança. ...

Não negligenciemos nossa responsabilidade de formar caráter
reto, mas coloquemo-nos sob a modeladora influência do Espírito
Santo a fim de que possamos formar caráter que reflita a vida divina.
— Carta 66, 1911.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.66%2C.1911


O céu deu o seu mais valioso tesouro, 29 de Agosto

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu
Filho Unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas

[280]
tenha a vida eterna. João 3:16.

Após o Salvador ter jejuado “quarenta dias e quarenta noites”,
Ele “teve fome”. Mateus 4:2. Foi então que Satanás Lhe apareceu.
Ele surgiu como um belo anjo do Céu, alegando ser autorizado por
Deus a declarar que o jejum do Salvador estava no fim. “Então, o
tentador, aproximando-se, Lhe disse: Se és Filho de Deus, manda
que estas pedras se transformem em pães.” Mateus 4:3. Mas na
insinuação de desconfiança, Cristo reconheceu o inimigo cujo poder
Ele tinha vindo à Terra para resistir. Ele não aceitaria o desafio nem
seria movido pela tentação. Apegou-Se firmemente à afirmativa:
“Não só de pão viverá o homem”, disse, “mas de toda palavra que
procede da boca de Deus.” Mateus 4:4.

Cristo permanecia fiel a toda palavra de Deus, e prevaleceu. Se
sempre tomássemos tal posição quando tentados, recusando dar mar-
gem à tentação ou argumentar com o inimigo, a mesma experiência
seria nossa. É quando paramos para dialogar com Satanás que somos
vencidos. Devemos saber individualmente que estamos em combate,
lançar mão da afirmativa à vista de Deus e ali permanecer. É assim
que obteremos o divino poder prometido, pelo qual podemos receber
“todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conheci-
mento completo dAquele que nos chamou para a Sua própria glória
e virtude”. 2 Pedro 1:3.

Poderemos ser participantes da natureza divina. Seremos todos
tentados de maneiras diversas, mas quando somos tentados precisa-
mos recordar que uma provisão foi feita pela qual podemos vencer.
... Aquele que realmente crê em Cristo torna-se participante da na-
tureza divina e tem poder do qual se pode valer sob toda tentação.
Não cairá em tentação nem será derrotado. Em tempo de prova
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reclamará as promessas, e por tal meio escapará às corrupções que
há no mundo.

Cremos que nos custa algo permanecer nesta posição perante o
mundo; e realmente custa. Mas o que nossa salvação tem custado
ao universo celestial? Para nos tornarmos participantes da natu-
reza divina o Céu ofereceu seu mais valioso tesouro. O Filho de
Deus pôs de lado Sua veste e coroa reais, e veio à Terra como uma
criancinha. Ele dispôs-Se a viver uma vida perfeita da infância à ma-
turidade. Empenhou-Se em permanecer como representante do Pai
num mundo caído. E Ele dispôs-Se a morrer em benefício de uma
raça perdida. Que obra foi essa! Se Ele falhasse, se fosse vencido
pela tentação, um mundo seria perdido. — Manuscrito 992, 1908.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.992%2C.1908


Cristo, a escada, 30 de Agosto[281]

Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue
inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o

rochedo em que me abrigo. Salmos 94:21, 22.

Plantada firmemente sobre a Terra e alcançando o Céu, o trono
de Deus, há uma escada de brilho intenso. Deus está acima da
escada e Sua luz está resplandecendo ao longo de toda sua extensão.
Essa escada é Cristo. Cada degrau que subis vos aproxima, passo
a passo, dos sofrimentos de Cristo e torna-vos moldados segundo
Sua divina semelhança. Os anjos de Deus estão constantemente
subindo e descendo essa gloriosa escada. Eles não vos deixarão cair
se mantiverdes vossos olhos fixos na glória de Deus que está no fim
da mesma. Alguns estão tentando alcançar os mais altos lances da
escada, sem terem iniciado pelos primeiros. ...

Satanás está tentando lançar sua sombra infernal por sobre vosso
caminho para poder impedir vosso jornadear rumo ao Céu. Agi
como se tivésseis um poder do alto dentro de vós, para que no nome
de Jesus Cristo de Nazaré possais resistir àquele poder que está
operando intensamente debaixo. Ter o doce e suave Espírito de
Jesus Cristo no coração é de maior conseqüência do que qualquer
quantidade de auto-suficiência e exaltação própria que vos separe
dEle.

Cristo ensina a humanidade a nunca ser auto-suficiente. Ele
diz: “Aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para a vossa alma.” Mateus 11:29. Aprendei dA-
quele que foi manso e humilde de coração — Aquele que prometeu:
“Achareis descanso para a vossa alma.” Essa gloriosa experiência
ocorrerá, e podereis dizer: “Eu O conheço! Eu O conheço! Eu O
provei! Eu O provei, e Ele nunca me desapontou.”

Se dirigirdes vossas petições a Deus, Ele declarará que vos ouve.
Qual é vossa evidência? Senti-vos melhores do que antes? Pensais
em vossos sentimentos e os examinais para ver se grandes mudanças
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tiveram lugar no íntimo? Devíeis testar a Palavra de Deus e seguir em
frente, sabendo que Ele responde as vossas orações porque prometeu
dar, se pedirdes. Assim, por exercerdes fé, atraireis a resposta a
vossas petições. ...

Começai agora a buscar cada vez mais alto. Valorizai as coisas
do Céu acima das atrações e ilusões terrenas. ... Aprendei a orar;
aprendei a dar um testemunho claro e inteligente, e Deus será glori-
ficado em vós. Se confiardes nEle, se confiardes a proteção de vossa
alma a Ele como a um fiel Criador, tereis a doce certeza de Seu amor.
— Manuscrito 86, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.86%2C.1901


Cristo mantém o padrão elevado, 31 de Agosto[282]

Assim como Lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a
fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que Lhe deste.

João 17:2.

Deus desejaria que todo homem olhasse para Jesus, que é o Au-
tor e Consumador de nossa fé. Como cristãos devemos, em palavras
e atos, exercer os nobres traços de caráter que havia em Jesus Cristo,
como os mais elevados dons que podem ser concedidos à alma do
homem. Irão todos que proclamam o nome de Cristo desviar-se
de toda iniqüidade? Esta palavra nem sempre representa as mais
grosseiras formas de pecado. Significa toda ação que não gosta-
ríamos de encontrar no Céu. Devemos afastar-nos de todos esses
atos. Não devemos praticá-los nesta vida, seja no lar ou na igreja.
Todos quantos entrarem no Céu, onde Jesus está, terão nesta vida as
características que farão um Céu aqui na Terra. Benditos e benéficos
são os raios de luz do Sol da Justiça que agora está emitindo Seus
raios iluminadores e operadores de cura sobre todos que abrirem as
janelas da alma na direção do Céu.

Há muitos que, embora professem ser cristãos, contaminariam
o Céu caso fossem trasladados com um espírito e caráter tal qual o
que agora têm. Sua vida está cheia de mundanismo; o temperamento
deles não é santificado; acariciam preconceitos que nunca deveriam
existir; são totalmente humanos. Uma atmosfera tão diferente da-
quela que envolve o caráter de Cristo tem circundado a alma, de
maneira tal que eles não conseguiriam desfrutar a mudança da Terra
para o Céu.

Este mundo é nossa escola onde somos provados e experimen-
tados para ver se nos tornaremos mordomos da graça de Cristo. O
poder da graça de Cristo deve operar nos filhos da desobediência,
até que o próprio Cristo, a esperança da glória, seja formado no
íntimo. Devemos revelar que somos convertidos, nascidos de novo,
antes que possamos ver o Céu. Comecemos agora a trabalhar como
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humildes aprendizes de Jesus Cristo? Oh, quão infinito é Seu amor
e graça! Quão precioso é Seu amor expresso pelo homem caído!
Cristo, em virtude de Seu amor por nós, mantém o padrão elevado e
tomará nossa índole e a fará semelhante à Sua própria. ...

Mediante a fé todos podem receber muito, se abrirem as janelas [283]
da alma na direção do Céu, permitindo ao Sol da Justiça iluminar
por dentro, e fechando as janelas da alma do lado da terra para as
nuvens e miasmas da atmosfera terrestre. ... Devemos aceitar as
obras e meios de Deus, não importa por intermédio de quem Ele os
envie. Devemos seguir humildemente no caminho do Senhor. ...

Oh, se Deus impressionasse Seu povo de tal modo que pudes-
sem contemplar Sua glória, e exclamar: “Vi o Rei, o Senhor dos
exércitos!” — Manuscrito 31, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.31%2C.1903
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Setembro



Que faria Jesus? 1 de Setembro

Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e
lida por todos os homens. 2 Coríntios 3:2.

Oh, quão grandemente carecemos de Jesus a todo momento! ...
Que todo homem permaneça em sua posição, trabalhando com zelo,
decisão, e poder para avançar a causa de Deus, sustentando no alto
o estandarte em que estão inscritas as palavras: “Os mandamentos
de Deus e a fé em Jesus.” Apocalipse 14:12. ... Podemos ensinar a
Bíblia da maneira mais zelosa, mas se não honramos a verdade com
esforços proporcionais a sua grandeza, formaremos idéias de Cristo
que não honram ao Redentor desprendido e altruísta. Precisamos
de Cristo a todo momento. Devemos levantar os olhos e estudar
Seu caráter. Que faria Cristo caso estivesse em meu lugar? deve
ser a medida de nosso dever. É possível pregar a Palavra e andar
diretamente contrário a seus ensinos, revelando na vida doméstica e
na vida comercial uma forma de santidade sem o poder.

Vagas suposições com respeito a Cristo não são suficientes. Pre-
cisamos ter Cristo no interior. Precisamos comer de Sua Palavra. Ele
é o Pão da Vida. A Palavra revelada é nossa fotografia de Cristo. O
mundo só pode ser expulso da alma se Cristo preenchê-la. Tal como[284]
a vida do corpo é produzida pelo alimento temporal consumido, a
vida da alma é produzida pelo alimento espiritual ingerido.

Aquele que deseja ter vida espiritual e vigor deve comer da carne
e beber do sangue do Filho de Deus. Cristo declara: “Eu sou o pão
da Vida; o que vem a Mim jamais terá fome; e o que crê em Mim
jamais terá sede. Pois a Minha carne é verdadeira comida, e o Meu
sangue é verdadeira bebida. Quem comer a Minha carne e beber o
Meu sangue permanece em Mim, e Eu, nele. Assim como o Pai, que
vive, Me enviou, e igualmente Eu vivo pelo Pai, também quem de
Mim se alimenta por Mim viverá.” João 6:35, 55-57.

Oh, que os obreiros em toda linha do serviço de Deus comam
das folhas da árvore da vida que são para a cura das nações!
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Mas eu não posso escrever mais agora. Tentarei escrever no-
vamente em breve. Esta manhã não pude dormir depois de uma
hora. Tenho muitas coisas sobre que pensar. Hoje, Willie e o Dr.
[A. J.] Sanderson vão a São Francisco assistir a uma reunião da Co-
missão Médica, onde alguns importantes assuntos serão resolvidos,
esperamos, segundo a mente de Cristo. — Carta 125, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.125%2C.1901


Os usos da adversidade, 2 de Setembro

E a por sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez
de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em
vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem carvalhos

de justiça, plantados pelo Senhor para a Sua glória. Isaías 61:3.

A aflição e a adversidade podem causar muita inconveniência
e trazer grande depressão, mas a prosperidade é que é perigosa
para a vida espiritual. A menos que o elemento humano esteja em
constante submissão à vontade de Deus, a menos que seja santificado
pela verdade e possua a fé que opera por amor e purifica a alma, a
prosperidade certamente despertará a inclinação natural à presunção.
...

No vale da humilhação, onde os homens dependem de Deus
para ensiná-los e guiá-los em todo passo, há comparativa segurança.
Mas que cada um que tenha uma viva ligação com Deus ore por...
aqueles que estão postos num elevado pináculo e que, devido a sua
exaltada posição, supostamente têm muita sabedoria. A menos que
tais homens sintam sua necessidade de um Braço mais forte do que[285]
o braço de carne sobre que se apoiar, a menos que façam de Deus
sua dependência, sua visão das coisas se tornará distorcida e cairão.

O Senhor me instruiu a instar com todos para reconhecerem
que o homem é humano. A igreja de Cristo está necessitada de
íntima comunhão com o Senhor Jesus. Aqueles que mais sentem
sua dependência de Deus são em geral os que menos dependem de
tesouros terrestres.

De todas as árvores, o abeto escocês é uma das melhores fon-
tes de lições inspiradoras para os cristãos. O abeto escocês requer
menos solo para as raízes do que qualquer outra árvore. Num solo
seco e em meio a rochas estéreis, encontra nutrimento suficiente
para manter-se verdejante tanto no inverno como no verão. Com
a mínima quantidade de terra sobre as raízes, eleva-se acima das
demais árvores da floresta, alcançando mais e mais alto na direção
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do céu. Seria bom para nós plantar e cultivar o abeto escocês, pois
esta árvore é uma lição objetiva, trazendo à mente de todos o que
deveria ser um cristão.

Gostaria de poder apresentar o significado deste símbolo tal
como me foi apresentado. Os membros da igreja que estão posta-
dos em suas posições são árvores de justiça, plantação do Senhor.
Embora as circunstâncias que os rodeiem possam ser adversas, à
semelhança do abeto escocês com pouco solo sobre as raízes, diri-
gem-se constantemente para o alto, retirando nutrimento de cima. A
semelhança dos fragrantes ramos do abeto, comunicam graça por
graça recebida. O nutrimento oculto que procede de Deus é a Ele
devolvido em mais puro serviço. ...

Nenhum homem pode achar em nenhum ser humano a força
que o capacite a servir a Deus com todas as suas forças. Precisa ser
participante da natureza divina. — Manuscrito 145, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.145%2C.1902


O mistério da encarnação, 3 de Setembro

Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi
manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado
por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido

na
[286]

glória. 1 Timóteo 3:16.

Foi a natureza humana do filho de Maria mudada na natureza
divina do Filho de Deus? Não, as duas naturezas estavam misteriosa-
mente fundidas numa pessoa — o Homem Cristo Jesus. NEle habi-
tava corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi
crucificado, foi Sua natureza humana que morreu. A Divindade não
sucumbiu e morreu; isso teria sido impossível. Cristo, o Imaculado,
salvará todo filho e filha de Adão que aceita a salvação oferecida
em seu favor, concordando em tornar-se filhos de Deus. O Salvador
adquiriu com Seu próprio sangue a raça caída. Este é um grande
mistério, um mistério que não será plena e completamente enten-
dido em sua grandeza até que ocorra a trasladação dos redimidos.
Então o poder, grandeza e eficácia do dom de Deus ao homem serão
compreendidos. Mas o inimigo está determinado a que esse dom
seja tão mistificado que se torne uma nulidade. ...

Quem pode descobrir plenamente a Deus mediante o estudo?
Os evangelhos apresentam o caráter de Cristo como infinitamente
perfeito. Gostaria de poder falar disso de modo que o mundo inteiro
pudesse ouvir sobre o objetivo da missão e obra de Cristo. Lede e
pesquisai as Escrituras, nas quais Cristo é apresentado como o divino
objeto de nossa fé. Quando o homem finito, sob a sutil influência
do tentador, chega a questionar as palavras dAquele que é chamado
“Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da
Paz” (Isaías 9:6), suas concepções a respeito de si mesmo aumentam,
e suas concepções sobre Cristo e Deus diminuem. ...

Os mais bem dotados homens sobre a Terra poderiam todos
achar abundante uso, desde agora até o juízo, para todas as facul-
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dades dadas por Deus na exaltação do caráter de Cristo. Mas ainda
deixariam de apresentá-Lo como Ele é. Os mistérios da redenção,
abrangendo o caráter divino-humano de Cristo, Sua encarnação, Sua
expiação pelo pecado, poderiam empregar as penas e as mais ele-
vadas faculdades mentais dos mais sábios homens desde agora até
Cristo ser revelado nas nuvens do Céu em poder e grande glória.
Embora esses homens tentassem com todos os seus talentos oferecer
uma representação de Cristo e Sua obra, essa representação ficaria
bem aquém da realidade. ...

O tema da redenção empregará a mente e a língua dos redimidos
pelas eras eternas. O reflexo da glória de Deus resplandecerá para
sempre e sempre da face do Salvador. — Carta 280, 1904.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.280%2C.1904


Cenas do segundo advento, 4 de Setembro[287]

Porque um fogo se acendeu no Meu furor e arderá até ao mais
profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes e

abrasará os fundamentos dos montes. Deuteronômio 32:22.

Todo instrumento satânico está agora em operação com poder
que procede de baixo. O dia da morte não é posto diante de nós na
Palavra como o grande motivo a impelir-nos a estar bem despertos e
determinados em aproveitar nossas oportunidades. Que motivo Deus
apresenta em Sua Palavra para todos os Seus obreiros?... “Está perto
o grande dia do Senhor; está perto e muito se apressa. Atenção!
O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso.”
Sofonias 1:14. E antes da vinda desse último grande dia devemos
proclamar a última mensagem de misericórdia a um mundo caído,
para preparar homens e mulheres para a segunda vinda do Senhor.

Tudo quanto possa ser imaginado pelo inimigo para ocupar a
mente e desviar a atenção dessa mensagem será posto em prática.
Mas devemos seguir avante na proclamação da Palavra do Senhor.
...

No dia de Sua vinda, a última grande trombeta é ouvida, e há
um terrível estremecimento da Terra e do Céu. A Terra inteira, das
mais elevadas montanhas às mais profundas minas, ouvirá. Tudo
será atravessado pelo fogo. A atmosfera contaminada será purificada
pelo fogo. Tendo o fogo cumprido sua missão, os mortos que foram
depositados na sepultura sairão — alguns para a ressurreição da vida,
para serem arrebatados para o encontro com o seu Senhor nos ares
— e alguns para contemplarem a vinda dAquele que desprezaram e
que agora reconhecem como sendo o Juiz de toda a Terra.

Todos os justos são poupados das chamas. Podem caminhar atra-
vés do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abede-Nego caminharam
no meio da fornalha sete vezes mais aquecida do que o era nor-
malmente. Os nobres hebreus não podiam ser consumidos porque a
sombra do quarto homem, o Filho de Deus, estava com eles. Assim,
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no dia da vinda do Senhor, fumaça e fogo serão impotentes para
prejudicar os justos. Aqueles que estão unidos com o Senhor esca-
parão sem dano. Terremotos, furacões, chama e dilúvio não podem
prejudicar aqueles que estão preparados para encontrar seu Salvador
em paz. Mas os que rejeitaram o nosso Salvador, chicotearam-nO e
O crucificaram estarão entre os que serão erguidos dentre os mortos
para contemplarem Sua vinda nas nuvens do céu, assistido pelo
exército celestial — dez milhares vezes dez milhares, e milhares de
milhares. ...

Essa cena foi apresentada perante mim tão integralmente quanto
eu pude contemplá-la. Então o cenário mudou, e cenas de coisas [288]
existentes no tempo presente passaram perante mim. — Manuscrito
159, 1903.
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A batalha em torno da lei de Deus, 5 de Setembro

As obras de Suas mãos são verdade e justiça; fiéis, todos os
Seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre,
instituídos em fidelidade e retidão. Salmos 111:7, 8.

Satanás está em constante operação para agitar os poderes do
inferno de sua confederação do mal contra os justos. Ele capacita
instrumentos humanos com seus próprios atributos. Anjos malignos,
unidos com homens iníquos, empreenderão esforços para prejudicar,
perseguir e destruir. Mas o Senhor Deus de Israel não Se esquecerá
daqueles que nEle confiam. Em meio ao fortalecimento da infide-
lidade e apostasia, em meio à pretensa iluminação que constitui a
mais cega presunção e engano, haverá uma luz do santuário do alto
resplandecendo sobre o povo de Deus. A verdade de Deus triunfará.

Os mandamentos de Deus serão calcados aos pés, tal como o
foram no Céu por Satanás. A menos que Deus derrame Seu poder
convertedor e Sua graça sobre a pessoa, não haverá qualquer tentativa
para opor-se a Satanás, mas os homens estarão sob o seu controle,
seus cativos voluntários. A inimizade contra Satanás é colocada
no homem pelo próprio Deus. Deus insta Seu povo a ocupar uma
posição distinta e decidida. O justo fervor com que Cristo denunciava
toda abominação em nosso mundo, a imaculada pureza que tornava
manifesta a corrupção daqueles que enganavam o povo com uma
aparência de santidade, motivavam grande hostilidade contra Ele.

Hoje a mesma atitude da parte do Seu povo atrairá semelhante
tratamento. Toda pessoa será reunida sob uma das duas bandeiras.
Os escolhidos e fiéis postar-se-ão sob a bandeira ensangüentada do
Príncipe Emanuel, e os outros sob o estandarte de Satanás. Todos
quantos estão do lado de Satanás unir-se-ão com ele em honrar o
sábado espúrio, prestando assim homenagem ao homem do pecado
que se exaltou acima de tudo quanto se chama Deus e [que] julgou
poder mudar os tempos e as leis. Calcam aos pés as leis de Jeová
e formulam leis para compelir todos a adorarem o falso sábado, o
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ídolo que exaltaram. Mas o dia do livramento do povo de Deus não [289]
está muito distante.

Gostaria que todos pudessem apreciar a maravilhosa atuação de
Deus em favor do homem. Para os anjos caídos não houve nenhuma
expiação; mas para o homem caído foi feita uma plena e ampla oferta
para salvar completamente todos que forem a Deus por intermédio
dEle. Ele não lançará fora um esquadrinhador arrependido. “Pois
Ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência
de Abraão [para que a humanidade pudesse alcançar a humanidade,
e a divindade lançasse mão da divindade].” Hebreus 2:16. — Carta
30, 1892.
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Percebendo a história da páscoa, 6 de Setembro

E, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e
contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera.

Mateus 28:11.

Os anjos do Senhor excedem em força. Um anjo apareceu pe-
rante a guarda romana designada a vigiar a tumba de Cristo fazendo-
os temer e tremer e tornar-se tão impotentes como homens mortos.
Não obstante, toda a cena ficou para sempre gravada em sua mente.
Um anjo portentoso com glória extraordinariamente grande desceu
dos Céus ao sepulcro terreno, e lançando mão da pedra selada, remo-
veu-a como se fosse um pedregulho. A seguir, o poderoso anjo, com
uma voz que fez com que a Terra tremesse, pôde ser ouvido dizendo:
“Jesus, Filho de Deus, Teu Pai Te chama.” Então Aquele que havia
obtido poder para vencer a morte e a sepultura saiu e proclamou
sobre o sepulcro emprestado por José: “Eu sou a ressurreição e a
vida.” João 11:25.

Os soldados apressaram-se em ir aos sacerdotes e com coração
tremente contaram-lhes o que acontecera. O semblante dos sacer-
dotes ficou como o de mortos. Caifás tentou falar. Seus lábios se
moveram, mas não pronunciaram qualquer som. Os soldados es-
tavam para deixar a sala do conselho quando uma voz os deteve.
Caifás tinha finalmente recuperado a fala. “Esperem, esperem”, disse
ele. “Não contem a ninguém as coisas que viram.”

Um relato falso foi transmitido aos soldados, “recomendando-
lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dEle e O roubaram
enquanto dormíamos”. Mateus 28:13. Os soldados venderam sua[290]
integridade por dinheiro. Vieram aos sacerdotes portando a mais im-
pressionante mensagem de verdade; saíram portando uma carga de
dinheiro e na língua um relato mentiroso que havia sido engendrado
para eles pelos sacerdotes.

O relato falso foi espalhado perto e longe. Mas havia testemunhas
da ressurreição de Cristo às quais os sacerdotes não podiam silenciar.
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Alguns dos mortos que ressuscitaram com Cristo apareceram a
muitos e declararam que Ele havia ressuscitado. E o próprio Cristo
permaneceu com Seus discípulos por quarenta dias após ter-Se
erguido dos mortos, e antes de Sua ascensão deu-lhes uma comissão,
instando-os a irem a todo o mundo e pregar o evangelho a toda
criatura.

Neste tempo, época de maravilhas satânicas, tudo quanto é con-
cebível será dito e feito para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Que os crentes nada digam para aumentar o poder de Satanás. O
Senhor distinguirá Seu povo observador dos mandamentos com mar-
cas que assinalam Seu favor, se se deixarem moldar por Seu Espírito
e edificarem na mais santa fé, atendendo estritamente à voz de Sua
Palavra. — Carta 195, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.195%2C.1903


Testemunhando a outros, 7 de Setembro

Porventura, não é este o jejum que escolhi: ... que repartas o
teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres

desabrigados, e, se vires o nu, o cubras, e não te escondas do
teu semelhante? Isaías 58:6, 7.

Estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e é
tempo de compreender o que precisamos fazer para ser salvos. O
Senhor agirá inteligentemente por todos que trabalhem inteligente-
mente para Ele. Meus irmãos e irmãs, há algo mais para fazerdes
do que sentardes em vossas igrejas, sábado após sábado, e ouvir a
pregação da Palavra. Tendes uma obra a realizar por vossos ami-
gos e vizinhos. Deus requer... que visiteis essas famílias e busqueis
criar interesse pela verdade para este tempo. Não estais trabalhando
com Deus se negligenciais a obra de ajudar outros a inteirar-se das
realidades eternas.

Nossos pastores não devem ser estimulados a circular pelas
igrejas para repetirem aos crentes as mesmas verdades, semana
após semana. Temos uma verdade que é salvadora e preciosa. A[291]
Palavra de Deus deve ser plantada em muitos corações; o pão da
vida deve ser distribuído a muitas pessoas famintas. Se estudarmos
cuidadosamente o capítulo cinqüenta e oito de Isaías com as palavras
que vos li dos capítulos cinqüenta e cinco e cinqüenta e quatro, vereis
que há uma preciosa e extensa obra a ser realizada pelo povo de
Deus. É uma bendita obra elevar Cristo perante o mundo.

Quando a obra do juízo estiver concluída e decisões tiverem
sido tomadas para a eternidade, ver-se-á que são aqueles que se
entregaram de todo coração ao serviço de Deus que estarão em
harmonia com o Céu. Alguns podem não ter sido capazes de deixar
suas famílias para irem a algum campo missionário, mas foram
missionários em sua própria vizinhança. Seu coração foi tão cheio do
amor de Deus que sua grande ansiedade tem sido ganhar almas. Isso
tem representado mais para eles do que a prata e o ouro e as coisas
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preciosas deste mundo. E enquanto trabalharam em simplicidade
para ministrar a Palavra da verdade, o Espírito de Deus sensibilizava
o coração do povo para com a Palavra.

Meus irmãos e irmãs, estudemos a simplicidade que há na Pala-
vra de Deus. Vejamos o que podemos fazer para promover a causa
de Cristo na Terra. Cristo foi neste mundo como um homem de
sofrimentos e familiarizado com a dor. Havia muitos que se punham
contra Sua obra. Haverá os que se vos oporão. Mas vossa obra é
pregar a Cristo e Este crucificado; e ao fazerdes tal coisa, a salvação
de Deus será revelada na conversão de pessoas. ...

Que a luz brilhe onde estais. Lançai mão do poder que há em
Cristo, e aprendei a vencer mediante os méritos de Seu sangue e a
palavra de vosso testemunho. — Manuscrito 93, 1909.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.93%2C.1909


Ajuda prometida para o conflito, 8 de Setembro

Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó
Israel. Não temas, porque Eu te remi, ... tu és Meu. Isaías 43:1.

Todo obstáculo para a redenção do povo de Deus deve ser re-
movido pelo abrir da Palavra de Deus e a apresentação de um claro.
“Assim diz o Senhor.” A verdadeira luz deve brilhar, pois trevas
cobrem a Terra e densa escuridão os povos. A verdade do Deus
vivente deve aparecer em contraste com o erro. Proclamai as boas
novas: Temos um Salvador que deu Sua vida para que todos que[292]
nEle crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna.

Aparecerão obstáculos para o avanço da obra do Senhor, mas
não temais. À onipotência do Rei dos reis, nosso Deus mantenedor
do concerto une a bondade e cuidado de um terno pastor. Nada pode
permanecer em Seu caminho. Seu poder é absoluto e é a garantia
de cumprimento seguro de Suas promessas a Seu povo. Ele pode
remover todos os obstáculos ao avanço de Sua obra. Tem meios para
a remoção de toda dificuldade para que aqueles que O servem e
respeitam os meios que Ele emprega sejam livrados. Sua bondade e
amor são infinitos, e Sua aliança é inalterável. ...

A igreja de Cristo é a agência de Deus para a proclamação da
verdade, capacitada por Ele para realizar uma obra especial, e se for
leal a Deus, obediente a todos os Seus mandamentos, nela habitará
a excelência do poder divino. Se ela honrar o Senhor Deus de Israel,
não haverá poder que possa permanecer contra ela. Se for verdadeira
a sua aliança, as forças do inimigo para superá-la não serão mais
capazes do que a palha é capaz de resistir ao redemoinho.

Existe diante da igreja a aurora de um dia glorioso e resplen-
dente, se ela revestir-se das vestes da justiça de Cristo, apartando-se
de toda aliança com o mundo. Os membros da igreja precisam agora
confessar suas apostasias e unir-se. Meus irmãos e irmãs, não per-
mitais que nada venha separar-vos uns dos outros e de Deus. Não
faleis de diferenças de opinião, mas uni-vos no amor da verdade
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como esta existe em Jesus. Vinde perante Deus e pleiteai o sangue
derramado do Salvador como uma razão para receberdes auxílio na
guerra contra o mal. Asseguro-vos que não pleiteareis em vão. Ao
vos aproximardes de Deus, com sincera contrição e plena segurança
de fé, o inimigo que busca vos destruir será derrotado.

Volvei-vos ao Senhor, vós prisioneiros de esperança. Buscai
força de Deus, o Deus vivente. Revelai uma fé humilde e firme em
Seu poder e disposição para salvar. De Cristo está fluindo o vivo
regato da salvação. Ele é a Fonte da vida e a Fonte de todo poder.
— Carta 199, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.199%2C.1903


Coragem no Senhor, 9 de Setembro

Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de
[293]

poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7.

Reveste-te da armadura do Senhor. ... Virá oposição. A increduli-
dade será manifestada por aqueles que não promovem fé e esperança.
Quando não sabes a que lado volver-te, confia toda a questão a Deus.
Anima em teu coração a fé que opera por amor e purifica a alma. ...

O Senhor tem uma obra para ti em alguma parte, mas seja onde
for esse campo, não realizes uma obra incompleta de tua consagra-
ção. Empenha-te zelosamente para glorificar a Deus que entregou
Seu unigênito Filho para salvar-te. Quando ensinares a Palavra con-
serva-te na afirmativa e permite que a suavizante misericórdia do
amor de Deus te envolva o coração e a despertadora influência de
Seu Espírito Santo atue na mente. ...

Tem bom ânimo no Senhor. ... Agora é nosso tempo para orar,
crer e realizar zeloso trabalho perante a igreja, o meio de educação
mais elevada, e a agência do Espírito Santo. Essa agência é ver-
dadeiramente para tua vida. Cristo, o Médico-Chefe, tem a única
sabedoria que pode aplicar o remédio infalível.

Sou instruída pelo Espírito Santo a declarar: “Todos que crêem
na verdade devem ser mensageiros do Senhor.” Como discípulos
devem aprender continuamente de Cristo, como elevar seus pensa-
mentos, ampliar suas perspectivas, e ter as mais elevadas concepções
de Sua excelência e graça, para que a dotação de Seu Santo Espí-
rito possa compensar a perda de Sua presença pessoal. O Salvador
buscou incutir isto na mente dos discípulos.

Que haja mais fervorosa oração em buscar o Senhor. “Pois todo o
que pede recebe”, disse Jesus; “o que busca encontra.” Lucas 11:10.
Estou recomendada a insistir com todo ensinador do evangelho
quanto à necessidade de multiplicarem e ampliarem suas concepções
do que Cristo será para eles no desempenho das responsabilidades.
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As habilidades aumentam maravilhosamente sob o poder do Espírito
Santo. ...

Buscarás o Senhor mais fervorosamente? Ora, ora como humilde
pedinte. Não uses tua imaginação para provar que outros são maus,
mas insta-os com ternura a examinar profundamente seus próprios
corações pecaminosos e ora para que o Senhor purifique dos pecados
o templo da alma. Que cada um confesse seus próprios pecados, e
então descanse tranqüilo com plena segurança de fé. — Carta 296,
1906.
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A vida de contínua vitória, 10 de Setembro[294]

Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a
entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus

Cristo. 2 Pedro 1:11.

Precisamos de uma imaginação santificada e uma língua santifi-
cada. Nossa obra é revestir-nos da mansidão de Cristo, ser bondosos,
ternos e corteses. O Senhor não aceitará a obra de nenhum homem
que não seja feita com ternura, amor e bondade. Ele não nos colocou
como governantes, para dominar sobre Sua herança. Que outros
sejam movidos por Cristo, tal como desejamos ser movidos por Ele.

Noite após noite, têm-me sido apresentadas cenas de pequenos
grupos pleiteando com Deus. Ele lhes revela algum ídolo que têm
estado acariciando. Alguns os abandonam, outros não o fazem. Mas
a luz do Céu brilhou da face daqueles que renunciaram a seus ídolos.
Então outros ídolos eram-lhes mostrados, e novamente alguns os
poriam de parte. Mas a luz do Céu brilhou sobre todos que queriam
renunciar a tudo por Cristo.

Desejamos receber tudo que Deus tem para nós nestes dias em
que a impiedade aumenta tão rapidamente. Ao vermos o aumento
da impiedade, estamos aprendendo a lição que possamos verdadei-
ramente crescer em justiça? Compreendemos que devemos crescer
em graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, que preci-
samos viver no plano de adição? “Associai com a vossa fé a virtude;
com a virtude, conhecimento; com o conhecimento, o domínio pró-
prio; com o domínio próprio, a perseverança; com a perseverança, a
piedade; com a piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o amor.

“Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando,
fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno
conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem
estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto,
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso,
irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa
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vocação e eleição; porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em
tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida
a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.”
2 Pedro 1:5-11.

Eis a nossa apólice de vida eterna. É melhor considerar que esta-
mos vivendo neste plano de adição, e Deus operará por nós no plano
de multiplicação. Ele multiplicará em nós graça e paz. Fixemos nos-
sos olhos na cruz do Calvário, e contemplemos o sacrifício de Cristo
para garantir-nos essa apólice de seguro de vida. “Porquanto, proce-
dendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é
que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso [295]
Senhor e Salvador Jesus Cristo.” 2 Pedro 1:10, 11. — Manuscrito
73, 1906.
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Olhar para o alto, 11 de Setembro

Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão
grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo
peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com
perseverança, a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1.

Os embaixadores de Deus devem ser um exemplo ao mundo
incrédulo e ao rebanho de Deus, em palavras, em espírito e em
caráter. Devem ser um em coração. Cristo orou a Seu Pai para que
assim fossem. ...

Se estiverem olhando para Jesus, que é o Autor e Consumador
da fé, não estarão considerando a si mesmos com tanta solicitude.
Estarão vigiando e diligentemente escutando para receber as ordens
do Capitão de sua salvação, e não estarão dizendo, como fez Pedro:
“E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se Eu quero que ele perma-
neça até que Eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-Me.” João
21:21, 22. Não devemos desviar nossos olhos de Jesus. Precisamos
estar constantemente recebendo o dom de Sua graça, o batismo do
Espírito Santo, ou não seremos capazes de resistir à tentação ou
fortalecer as coisas que permanecem, que estão prontas a morrer. ...

Deus deu a cada homem seu trabalho. É uma pena que Seu servo,
a quem Ele atribuiu uma obra especial a fazer, tome tantas cargas
que Deus não lhe designou, mas determinou que outros as levassem
e assim siga resmungando e queixando-se.

Que língua pode descrever, e que pena pode escrever e desdobrar
os poderosos resultados morais de olhar para Jesus, nosso Ajudador
com zeloso e confiante coração? “E todos nós, com o rosto desven-
dado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos
transformados, de glória em glória, na Sua própria imagem, como
pelo Senhor, o Espírito.” 2 Coríntios 3:18. Que grande vitória! Pela
contemplação podemos tornar-nos criaturas transformadas. Consi-
derai isto: Contemplamos e captamos os brilhantes raios na face
de Jesus Cristo. Recebemos tanto quanto podemos suportar. Não
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nos detenhamos em contendas circunstanciais, mas mantenhamos a
Cristo em vista. Mediante o poder transformador do Espírito Santo [296]
tornamo-nos semelhantes à imagem do bendito Objeto de nossa
contemplação.

Não murmureis nem encontreis faltas. Olhando a Jesus, a Ima-
gem de Cristo é gravada sobre a pessoa e refletida no espírito, em
palavras, em verdadeiro serviço pelos nossos semelhantes. A ale-
gria de Cristo está em nosso coração, e nossa alegria é completa.
Isto é religião verdadeira. Certifiquemo-nos de obtê-la, e de sermos
bondosos, corteses, e de ter o amor na alma — esse tipo de amor
que flui e é expresso em boas obras, que é uma luz para refletir ao
mundo, e que torna nossa alegria completa. — Manuscrito 26, 1889.
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O eu deve morrer, 12 de Setembro

E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não
acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2

Tessalonicenses 2:10.

As verdades da Palavra de Deus possuem um poder santificador
e transformador. Se recebidas no coração, e levadas à vida, provar-
se-ão um sabor de vida para vida. ...

Há uma obra a ser feita por alguns que não sentem necessidade
especial de ajuda. É por não perceberem sua necessitada condição
que não efetuam reforma. Levam consigo o molde de um caráter
danificado. A menos que essas pessoas experimentem o novo nasci-
mento, nunca verão o reino do Céu. A menos que o mal seja afastado
da vida, eles não podem ser acolhidos à presença dos santos anjos.
Deus nunca permitirá que entre novamente nas cortes celestes o que
prejudique e destrua.

Somos assediados por Satanás pela direita e pela esquerda. Ele
está constantemente buscando prejudicar a fé daqueles que estão
ligados com a obra de Deus. Mas nossa preciosa fé não deve ser
corrompida por elementos não convertidos, que Satanás possa usar
para o envenenamento da mente e engano das pessoas. Precisamos
orar mais e falar menos. Precisamos aprender de Cristo e tornar-nos
semelhantes a Ele em mansidão e singeleza de coração.

Precisamos compreender quão necessário é que morramos para
o eu. A crucifixão do eu colocará a pessoa em terreno seguro. Apelo
àqueles [dentre vós] que professais ser cristãos a morrer para o eu,
para que sejais inflamados com uma nova vida pelo poder do Espírito
Santo. Satanás está operando com todo o engano da injustiça naque-
les que perecem. Diariamente precisamos do convertedor poder de[297]
Deus, ou não podemos andar nas pegadas de Cristo. À medida que a
mente for iluminada com respeito ao que é pureza e santificação, e o
coração responder aos esforços do Espírito Santo, o resultado será
uma conversão diária.
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No dia da recompensa final duas classes se postarão perante o
juiz de toda a Terra. Àqueles que falharam em andar nas pegadas
de Cristo, são pronunciadas as palavras: “Apartai-vos de Mim, os
que praticais a iniqüidade.” Mateus 7:23. Aqueles que aplicaram à
vida prática as verdades puras e não adulteradas da Palavra de Deus,
ouvirão a bênção: “Bem está, servo bom e fiel; ... entra no gozo do
teu Senhor.” Mateus 25:21. Nunca poderemos entrar na cidade de
Deus enquanto não aprendermos a morrer para o eu, e dentro da
alma habitar o espírito de Cristo. — Manuscrito 69, 1909.
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Evitar debates e ataques cerrados, 13 de Setembro

Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates
sobre a lei; porque não têm utilidade e são fúteis. Tito 3:9.

O Espírito Santo não opera com homens que gostam de ser
críticos e ásperos. Esse espírito tem sido acariciado em enfrentar
debatedores, e alguns têm formado o hábito de se disporem para o
combate. Deus é desonrado com isto. Evita os ataques violentos; não
aprendas na escola de Satanás seus métodos de combate. O Espírito
Santo não inspira as palavras de censura. Um tempo de angústia
está diante de nós e toda pessoa honesta que não tem tido a luz da
verdade tomará então uma posição ao lado de Cristo. Aqueles que
crêem na verdade devem se converter novamente todo dia. Então
serão vasos para honra.

Não repitas as palavras dos oponentes nem entres em controvér-
sia com eles. Não enfrentas meramente homens, mas a Satanás e
seus anjos. Cristo não trouxe contra Satanás uma injuriosa acusação
no que concerne ao corpo de Moisés. Se o Redentor do mundo, que
conhecia as sutis artes de engano de Satanás, não ousou apresentar
contra ele injuriosas acusações, mas em santidade e humildade de-
clarou: “O Senhor te repreenda!” (Judas 1:9), não seria sábio que os
Seus servos seguissem-Lhe o exemplo? Irão finitos seres humanos
tomar um curso de ação que Cristo evitou porque daria a Satanás
ocasião de perverter, distorcer e falsificar a verdade?

Neste período da história do mundo temos uma obra demasiado
grande para iniciar um novo tipo de combate ao enfrentar o poder[298]
sobrenatural de instrumentos satânicos. Precisamos pôr de parte os
individualismos, embora sejamos tentados a tirar vantagem de pala-
vras ou atos. Com paciência devemos ter domínio sobre nossa alma.
Irmãos, tornai manifesto que estais totalmente do lado do Senhor.
Permiti que a verdade da Santa Palavra de Deus revele transgressão
e pecado, e manifeste o santificador poder da verdade sobre os co-
rações humanos. Um espírito altivo não deve ser introduzido para
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macular a obra de Deus. Temos razão para agradecer a Deus por
todo momento em que temos o privilégio de nos ligar a Ele.

Há necessidade de contrição da alma todo dia, e o Senhor de-
clara a grande vantagem de todos que humilharem seu coração e se
ocultarem em Jesus. “Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita
a eternidade, o qual tem o nome de Santo: Habito no alto e santo
lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para
vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.”
Isaías 57:15.

Que aqueles que odeiam a lei do Senhor rujam e despejem seus
anátemas contra os que têm a coragem moral de receber e viver a
verdade. O Senhor é nossa força. — Carta 21, 1895.
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A unidade que Cristo está buscando, 14 de Setembro

E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e

mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ... para a
edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11, 12.

Por nossa unidade devemos revelar forte e indisputável evidência
de que Cristo veio a este mundo para salvar pecadores. Satanás atua
com toda sua imaginação para impedir que os seres humanos apre-
sentem essa evidência. Deseja que desenvolvam uma individualidade
não santificada de modo que não se amem mutuamente.

Muito freqüentemente os professos cristãos a ele se submetem,
e então o mais fútil incidente causa o surgimento de uma diferença
entre eles. Homens e mulheres que professam santidade constroem
paredes de separação entre eles e seus coobreiros porque nem todos
pensam exatamente da mesma maneira, ou seguem exatamente os
mesmos métodos. Aqueles que se põem à parte, recusando harmoni-[299]
zar-se, desonram a Deus perante o mundo. Cristo orou por unidade.
É Sua vontade que Seus seguidores trabalhem juntos em comunhão
cristã. Será assim, ou O entristeceremos pela desunião e falta de
harmonia?

Respondamos ao convite de Cristo: “Vinde a Mim, todos os que
estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de
coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o Meu jugo é
suave, e o Meu fardo é leve.” Mateus 11:28-30. Para responder a este
convite devemos deixar que se vá toda pretensão, todo sentimento
de superioridade, e inclinar-nos em submissão à vontade de Deus.

“Eu lhes tenho transmitido a glória que Me tens dado, para que
sejam um, como Nós o somos; Eu neles, e Tu em Mim, a fim de que
sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu
Me enviaste e os amaste, como também amaste a Mim.” João 17:22,
23.
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Que maravilhosa mudança seria observada em nosso mundo se
todos obedecessem às palavras de Cristo. Ele uniu Seus interesses
com os da família humana para que homens e mulheres possam
receber de Seu poder e cumprir Sua vontade. Aqueles que mediante
Sua graça tornam-se participantes da natureza divina recebem as
ricas bênçãos que nos concílios do Céu declarou-se que seriam con-
cedidas àqueles que cressem em Cristo como um Salvador pessoal.
...

Nosso coração deve ser cheio do amor de Cristo a fim de que
produzamos fruto que glorifique a Deus. Precisamos aprender dEle
Sua mansidão e humildade. Então não lutaremos por exaltação pró-
pria. ... Quando os homens vêem mais claramente a integridade do
sacrifício e condescendência de Cristo, melhor compreendem o que
é abrangido em unidade com Ele. — Carta 205, 1903.
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A solenidade do juízo final, 15 de Setembro

Então, lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que
o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a Mim o

deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os
justos, para a

[300]
vida eterna. Mateus 25:45, 46.

Que obra está diante de nós! Quem a compreende? Cristo deseja
que todos compreendam que o fim de todas as coisas está próximo,
que as solenes cenas do juízo final brevemente terão lugar. Naquele
grande dia, aqueles cujo caráter o Juiz de toda a Terra pode vindicar
se apresentarão perante o mundo glorificados e honrados. Eles mani-
festaram na Terra a luz e glória de Deus, e agora Ele os recompensa
segundo suas obras.

O mundo inteiro então receberá a sentença. A todos será feita
a pergunta: “Estudaste diligentemente a Palavra de Deus para que
soubesses a vontade de Deus, para que pudesses ser capaz de enten-
der a diferença entre pecado e justiça?” Triste será a sorte daqueles
que não foram a Cristo para que pudessem ser purificados de toda
injustiça. Então os pecadores vêem o caráter de Deus tal qual é. E
vêem também a malignidade dos pecados que têm desviado pessoas
de Cristo, pondo-as sob a bandeira da rebelião, para guerrear contra
Aquele que deu Sua vida por eles.

Em vista de ser Cristo um com o Pai, igual a Ele, pôde fazer ex-
piação pela transgressão, e salvar o homem — não em seus pecados,
mas de seus pecados. Aqueles que desprezaram Sua graça verão o
que perderam por tratarem com desprezo Aquele que Se humilhou
para permanecer à testa da humanidade. Ouvem as palavras de con-
denação: “Apartai-vos de Mim. Por vosso exemplo levastes muitos
a errar. Afastastes a esses dos mandamentos em cuja obediência
teriam encontrado vida eterna.”

Bem diferentes são as palavras proferidas aos fiéis de Deus.
“Vinde, benditos de Meu Pai”, Cristo declara, “possuí por herança o
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reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.” Mateus
25:34. Então procede da multidão de remidos o coro triunfante:
“Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua
vitória?” 1 Coríntios 15:55. Oh, se nossa mente pudesse entender a
grandiosidade do tema e a maravilhosa importância da ocasião!

“Aquele que... crê em Mim nunca morrerá.” João 11:26. “Se
alguém guardar a Minha palavra, não verá a morte.” João 8:51.
Os escolhidos de Deus podem cair em seu posto de dever, mas
apenas caíram adormecidos para descansar até Jesus despertá-los
para compartilharem com Ele um eterno peso de glória. — Carta
363, 1904.
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A cada homem seu trabalho, 16 de Setembro
[301]

Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou
os seus servos e lhes confiou os seus bens. Mateus 25:14.

O homem pode não ver lugar para a operação de certos dons por
não serem seus dons, mas que cada um pense de si mesmo como
Deus gostaria que pensasse. Que cada um tenha em mente que suas
capacidades são somente emprestadas e que por elas Deus o está
provando para ver se utilizará esses talentos que lhe foram confiados
para honrar a Deus e trabalhar pelo bem de seu irmão e seu vizinho.

A santidade, que significa integridade para com Deus, é intei-
ramente aceitável a Deus. Um Paulo pode plantar, um Apolo regar,
mas Deus dá o crescimento. “Porque o que semeia para a sua própria
carne da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito
do Espírito colherá vida eterna.” Gálatas 6:8. ... No mundo natural,
agências invisíveis estão constantemente em operação para produzir
os resultados essenciais, mas a colheita a ser ceifada depende da
semente que foi semeada. Após o homem ter preparado fielmente
o terreno e plantado a semente, Deus deve operar constantemente
para fazer com que a semente germine.

Assim se dá nas coisas espirituais. A Palavra do Deus vivo é
a semente. Cristo é o semeador, e a menos que constantemente
trabalhe o solo do coração, não haverá colheita. “Porque de Deus
somos cooperadores; lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.”
1 Coríntios 3:9. Deus deu o Seu Filho para morrer, o justo pelo
injusto, a fim de que houvesse uma gloriosa colheita de almas. O
coração humano é o canteiro de Deus e a justiça de Cristo deve ser
aí acalentada. Portanto, nenhum homem confie no braço de carne,
mas em Deus. Que cada um dê evidência de que tem fé, de que não
é um anão religioso. ...

Algumas mensagens vêm como martelo do Senhor, para des-
pedaçar as operações de Satanás e fazer os homens volverem ao
Deus vivo. Mas misturado com esta decidida obra de permanecer
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em defesa da verdade está a consolação de Cristo, que vem quando
o arrependimento revela o que o pecado realmente é. E enquanto
alguns são chamados para batalharem desesperadamente com uma
obra má, há outro tipo de mensagem a ser levada àqueles que, em-
bora sofrendo prejuízo, suportaram a tentação de abrigar um senso
de injustiça e acariciá-la na mente.

Outrossim, alguns têm um dom que lhes foi dado por Deus para
agirem como organizadores. Outros ocupam seu lugar trabalhando
isoladamente e sentindo-se pequenos e desconhecidos, com apenas
alguns poucos dando reconhecimento a seu trabalho, e ninguém
para apiedar-se de seus erros ou elogiar suas vitórias. Mas o Senhor
utiliza todos esses elementos. Nenhum homem pode ocupar todos os
lugares, e a grande obra de Deus precisa ir em frente. — Manuscrito
116, 1898.
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As cidades devem ser advertidas, 17 de Setembro[302]

Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande
Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da

fúria da sua prostituição. Apocalipse 14:8.

Individualmente e como um povo temos uma solene obra perante
nós. Há uma preparação diária do coração e mente a ser conseguida
a fim de que sejamos preparados para cumprir os propósitos de Deus
para nós. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e neste tempo
estamos determinando qual será nosso destino para a eternidade.
Individualmente devemos formar caráter que suporte o teste do juízo.
...

O ministério da Palavra está destinado a preparar um povo para
permanecer de pé nos tempos de tentação em que vivemos; e os
membros da igreja devem cooperar com a obra do ministério por
revelar na vida os princípios da verdade, que nenhuma palavra seja
proferida e nenhum ato realizado que levem a caminhos falsos ou
criem um estado de coisas que Deus não pode aprovar.

Têm-me sido revelados os graves perigos que enfrentaremos
nesses últimos dias de perigo e tentação. Nossa única luz e guia
seguros para estes últimos dias estão na Palavra de Deus. Devemos
tomar esta Palavra como nossa conselheira, e fielmente seguir suas
instruções, ou descobriremos que estamos sendo controlados por
nossos próprios traços peculiares de caráter, e nossa vida revelará
uma obra egoísta que será um impedimento e não uma bênção a
nossos semelhantes. Precisamos dirigir-nos à Palavra de Deus em
busca de conselho para todo passo que damos, pois o eu está sempre
pronto para lutar pela supremacia. ...

É dever daqueles que se apresentam como líderes e mestres do
povo instruir os membros da igreja quanto ao trabalho em ativida-
des missionárias, e então ver em operação a grande obra de ampla
proclamação desta mensagem que deve despertar toda cidade não
trabalhada, antes que venha a crise, quando, mediante a operação
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de agências satânicas, as portas ora abertas para a mensagem do
terceiro anjo serão fechadas. ...

Os justos juízos de Deus, com seu peso de decisão final, estão
sobrevindo à Terra. Não circuleis pelas igrejas para repetir vez após
vez as mesmas verdades ao povo, enquanto as cidades são deixadas
em ignorância e pecado, não advertidas e não trabalhadas. Breve-
mente o caminho será bloqueado e essas cidades serão fechadas para
a mensagem do evangelho. Despertai os membros da igreja para que [303]
possam unir-se em realizar uma obra definida e desprendida. ...

O mundo está-se preparando para a Obra de encerramento da
mensagem do terceiro anjo. A verdade deve agora ser apresentada
com um poder que não tem conhecido por anos. A mensagem da
verdade presente deve ser proclamada em todo lugar. — Manuscrito
61, 1901.
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O membro que trabalha, 18 de Setembro

Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios

4:17.

Representar ao mundo o caráter de Cristo é algo muito solene.
Onde quer que isto seja feito, por quem quer que o seja, há semente
semeada para a vida eterna. Seja o que for que virdes outros fa-
zendo, que vosso julgamento vos convença como sendo inadequado
para um cristão, cuidai para nunca fazerdes as mesmas coisas. Não
magoeis nunca o coração de Jesus, que carregou vossos pecados e
levou vossos sofrimentos. Servi a Deus em mansidão e singeleza de
coração.

O Senhor vos ama, e enquanto seguirdes nas pisadas de Jesus
andareis seguramente. É essencial que toda pessoa que se chama
pelo nome de Cristo faça caminhos retos para os pés. Por quê? Para
que o coxo não seja desviado do caminho. Terrível coisa é dar a uma
pessoa um exemplo errado, e levá-la a um rumo tortuoso pelo modo
como caminhais. Em breve estaremos de pé diante do trono de juízo
de Cristo, não para ter nossos casos decididos, pois isto já terá sido
feito antes. O juízo se assenta, os livros são abertos, e é revelado que
todo homem recebe segundo aquilo que tem feito, seja bom ou mal.
Ajuntai à vossa vida todas as boas obras possíveis. ...

Jesus é rico em graça. Obtende dEle, constantemente, pois assim
podeis ter ricos suprimentos. O demônio da heresia tem feito um
mapeamento do mundo e decidido possuí-lo como seu reino. Aque-
les que estão em seu exército são numerosos. São enganadores, sutis
e perseverantes. Resistem a toda divina influência e empregam todo
instrumento a fim de conseguir a ruína mesmo de uma única pessoa.
Possuem zelo, tato e habilidade incríveis, e se introduzem em toda
nova abertura onde o padrão da verdade seja elevado.

O que farão os coobreiros de Deus? Onde estão sua habilidade[304]
e eficiência? Aqueles que são coobreiros de Deus trabalharão nas
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linhas de Cristo. Imbuídos com o espírito de Cristo se erguerão
a sua verdadeira dignidade e responsabilidade. A igreja não deve
dobrar as mãos em segurança e dizer: “Sou rica e favorecida com
bens e de nada preciso.” Os seguidores de Cristo não devem confiar
na experiência do passado e falhar em prosseguir avante rumo à
perfeição. Ao fazê-lo, a igreja encontrará derrota e ruína. De que
dependerá ela? Total e inteiramente de Deus. — Carta 89, 1894.
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Fé em Deus, 19 de Setembro

O Senhor está comigo; não temerei. Que me poderá fazer o
homem? Salmos 118:6.

Sei que és muitas vezes tentado e provado. Sei que o Senhor não
te deixará lutando sozinho com essas tentações. Crê somente que
Jesus é teu ajudador, socorro bem presente em tempo de angústia.
Hoje, de algum modo, pareceu-me que precisava ver-te e animar-te
a olhar para cima; sim, olha para cima através da névoa, em meio
às nuvens, ao Sol da Justiça. Não precisas estar deprimido. São as
desalentadoras desaprovações que estão minando tuas forças vitais.
Deves ser animado mesmo que desapontado com os homens. Jesus
compreende; Jesus é a verdade; Jesus é teu Salvador. Somente um
pouco tempo de prova, um pequeno momento de aflição, então um
eterno peso de glória.

Escrevo-te como o faria para meus próprios filhos. Estás no
lugar em que Deus quer que estejas. Digo-te, meu irmão, não há
erro nesta questão. Sei do que estou falando. Sê fiel a Deus, e farás
a obra que Ele te deu para fazeres com fidelidade. Deus vive e reina.
Temos um Salvador vivente e ressurreto. Ele cuida de ti. O poderoso
e maravilhoso Salvador que conduziu os exércitos dos hebreus é
o teu Deus. Temos que somente confiar nEle como uma criança
confia em seus pais. Obedece-lhe tão-somente, embora tua confiança
nos homens e mulheres possa ter sido severamente abalada, tua
confiança em Deus deve ser firme e constante. Ele nunca Se provou
falso; nunca te enganou. Ele será teu guia e libertador nas mais
probantes circunstâncias. Ele estará à tua mão direita. Somos a todo
momento revestidos com Seu poder e rodeados por Sua presença. ...

A mais profunda e verdadeira filosofia de vida e fé é trazer-nos à
mais íntima relação com Deus. Deus está te dando uma experiência
e se não murmurares nem te ressentires tão amargamente, terás força[305]
física. ...

554

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Salmo.118.6


Fé em Deus, 19 de Setembro 555

Apega-te firmemente a Jesus. Ergue os olhos ao lugar de repouso
e ao lar do bem-aventurado. Mantém tua alma no amor de Deus,
não importa o que sobrevenha, e crescerás em fortaleza espiritual.
Jesus é nosso amorável Amigo; Ele tomará tua mão e te ajudará
sobre toda situação difícil e probante. Um grato, confiante e habitual
reconhecimento de Deus jaz no próprio fundamento de toda conduta
reta, todo verdadeiro caráter. Nunca deves perder a confiança em
Deus. Seria menos pecaminoso, menos irrazoável, esquecer todo
amigo humano que tens no mundo do que esquecer a Deus. Sei
que amas a Deus, e sei que tentarás servi-Lo com toda sinceridade,
toda fidelidade, e ninguém será jamais capaz de fazer-te temeroso ou
envergonhado de seres conhecido como um servo do Deus Altíssimo.
Que o Senhor te abençoe, é a oração de Ellen G. White. — Carta 22,
1886.
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Uma mensagem para o mundo, 20 de Setembro

Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de
acontecer depois destas. Apocalipse 1:19.

Cada aspecto da mensagem do terceiro anjo deve ser proclamado
em todas as partes do mundo. Esta é uma obra muito maior do que
muitos imaginam. Nossos empreendimentos missionários são o
grande objeto a requerer nossa atenção não dividida neste tempo.
“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.” Marcos
16:15. ...

Esta mensagem é uma mensagem probante. Recebida em co-
rações honestos, provar-se-á um antídoto para todos os pecados e
sofrimentos do mundo. Nenhuma condição de clima, de pobreza, de
ignorância ou de preconceito pode impedir sua eficácia, ou diminuir
sua adaptabilidade às necessidades humanas.

A proclamação da grande mensagem evangélica é obra dos dis-
cípulos de Cristo. Alguns trabalharão para isto de uma maneira, e
outros assumirão outro ramo da obra, quando o Senhor os chamar e
dirigir individualmente. Nem todos têm a mesma linha de trabalho,
mas todos podem unir-se em seus esforços.

A Palavra do Deus vivente deve ser proclamada por todo o
mundo. O evangelho deve soar com grande poder, marcado por
manifestações do Espírito de Deus. Nossos obreiros devem tornar-se
instrumentos vivos para revelar o propósito de Deus ao chamá-los[306]
para Sua obra. A palavra do glorioso evangelho deve ser pregada
em sua divina abrangência. Pela viva voz, e por atos bondosos e
compassivos devemos exemplificar os princípios do evangelho. ...

A verdade pode ser promovida por obras de caridade, por ajudar
o ignorante, o doente, o faminto e o desamparado. Mas nossa obra
não deve confinar-se aos rejeitados. Os caminhos, bem como os
valados, devem ser totalmente trabalhados. ... Que as igrejas sejam
purificadas de seu egoísmo e orgulho, e obtenham uma experiência
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em unir-se uma à outra para encorajar os corações dos duvidosos e
recuperar aqueles que penetraram a neblina e névoa da descrença.

Todos devem ouvir à última mensagem de advertência. As profe-
cias no livro de Apocalipse, capítulos 12 a 18, estão sendo cumpridas.
No décimo oitavo capítulo está registrado o último chamado às igre-
jas. Esse chamado deve ser dado agora. No capítulo décimo nono,
é retratado o tempo em que a besta e o falso profeta são tomados e
lançados num lago de fogo. O dragão, que foi o instigador da grande
rebelião contra o Céu, é amarrado, e lançado no abismo por mil anos.
Então seguem-se a ressurreição dos ímpios e a destruição final de
Satanás e todos os ímpios, o triunfo final e o reino de Cristo neste
mundo. — Manuscrito 75, 1906.
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O Deus da ciência e revelação, 21 de Setembro

Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o
evangelho; não com sabedoria de palavra, para que se não

anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1:17.

Aqueles que lêem e ouvem os enganos que prevalecem nesta
era, não conhecem a Deus tal como Ele é. Contradizem a Palavra de
Deus e exaltam e adoram a natureza em lugar do Criador. Conquanto
possamos discernir a atuação de Deus nas coisas que Ele criou, tais
coisas não são Deus. A voz da natureza é ouvida em sua influência
sobre os sentidos. Sua voz, a Palavra declara, é ouvida até os confins
do mundo. A criação física testifica de Deus e de Jesus Cristo como
o grande Criador de todas as coisas. “Todas as coisas foram feitas
por intermédio dEle, e, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida
estava nEle e a vida era a luz dos homens.” João 1:3, 4. O salmista dá
testemunho: “Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento[307]
anuncia as obras das Suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras,
e deles não se ouve nenhum som.” Salmos 19:1, 3.

O pagão não educado aprende suas lições mediante a natureza e
suas próprias necessidades, e insatisfeito com as trevas, ele busca
luz, procurando a Deus na primeira grande causa. No Gênesis estão
registrados vários meios pelos quais Deus fala aos pagãos. Mas o
contraste entre a revelação de Deus no Gênesis e as idéias dos pagãos
é chocante. Muitos dos filósofos pagãos tinham um conhecimento
puro de Deus; mas a degeneração, a adoração das coisas criadas,
começou a obscurecer esse conhecimento. As obras das mãos de
Deus no mundo natural — o Sol, a Lua, as estrelas — eram cultuadas.

Hoje os homens declaram que os ensinos de Cristo concernentes
a Deus não podem ser provados pelas coisas do mundo natural,
que a natureza não está em harmonia com as escrituras do Antigo
e Novo Testamentos. Não existe essa suposta falta de harmonia
entre a natureza e a ciência. A Palavra do Deus do Céu não está em
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harmonia com a ciência humana, mas em perfeito acordo com Sua
própria ciência criada.

Esse Deus vivente é digno de nosso pensamento, nosso lou-
vor, nossa adoração, como o Criador do mundo, como o Criador do
homem. Devemos louvar a Deus, pois de modo assombrosamente
maravilhoso fomos feitos. Nossa substância não Lhe esteve oculta
quando fomos formados em segredo. Seus olhos viram nossa subs-
tância, mesmo sendo imperfeita, e em Seu livro todos os nossos
membros foram registrados mesmo quando não havia nenhum deles.
Ele soprou dentro de nossas narinas o fôlego de vida. A inspiração
de Deus nos deu entendimento. As faculdades do homem foram
postas em atividade por Deus e podem ser mantidas saudáveis por
serem inteligente e proporcionadamente utilizadas. — Manuscrito
117, 1898.
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Permanecer firme em Deus, 22 de Setembro

Eia, pois, vai... aos filhos do teu povo, e, quer ouçam quer
deixem de ouvir, fala com eles, e dize-lhes: Assim diz o Senhor

Deus. Ezequiel 3:11.

Vez após vez sou lembrada de que não devo tentar esclarecer
a confusão e contradição de fé e sentimento e descrença que se
expressa. Não devo ficar deprimida, mas devo falar as palavras do[308]
Senhor com autoridade, e então deixar com Ele todas as conseqüên-
cias. Sou instruída pelo Grande Médico a falar a palavra que o
Senhor me dá, quer os homens a ouçam ou a evitem. É-me dito que
nada tenho a fazer com as conseqüências, que Deus, o Senhor Jeová,
me guardará em perfeita paz se eu repousar em Seu amor e realizar
a obra que Ele me tem dado. ...

O Senhor deseja que depositemos nEle nossa confiança. Man-
tenho-me vigilante, não sabendo quando serei chamada a depor
minha armadura. Desejo que cada palavra minha, cada impulso e
ação sejam tais que não me envergonhe deles no juízo. Compreendo
algo do tempo em que estamos vivendo. Nosso tempo de disciplina
neste mundo, vosso e meu, é bastante limitado. ... Não tenho tempo
para contendas, e o Senhor me disse que não devo ter nada disso
contra nenhuma pessoa, mas devo seguir adiante crendo, confiando
e trabalhando. ...

Nunca reconheci mais decididamente do que no tempo presente
a ajuda do Senhor em meu falar e escrever. Permanecerei no campo
de batalha até o Senhor me libertar. Temo por nosso povo — temo
que o amor do mundo esteja roubando sua santidade e piedade. Estou
tentando despertá-lo para ver o perigo de serem atraídos pelo inimigo
para terreno encantado. Estou tentando mostrar-lhes a necessidade
de cultivar fé e amor todo o tempo e sob todas as circunstâncias.

É somente por firme fé que um forte amor pelo Salvador pode
ser mantido vivo no coração. Nossa fé em Cristo deve ser pura, forte,
genuína. Há uma fé espúria que conduz somente à confiança no eu e
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à crítica de outros. Tal fé abafa cada centelha do amor de Cristo na
alma.

Deus apela a Seu povo para que seja unido. Mas nossa união
somente pode ser genuína ao nos dirigirmos à cruz do Calvário,
todo dia, crucificando o eu. Todos os esforços para união que não se
fundamentem no abrandador e submisso amor de Cristo no coração
seguramente falharão.

Há poder na religião genuína. Mediante fé, mediante conformi-
dade com a vontade de Deus, tornar-nos-emos tão semelhantes a
Cristo que os homens verão que somos participantes da natureza
divina e que estamos fazendo constante progresso no conhecimento
de Cristo. — Carta 146, 1902.
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Jesus ouve o contrito, 23 de Setembro
[309]

Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos; porque Eu
vos afirmo que os seus anjos nos Céus vêem incessantemente a

face de Meu Pai celeste. Mateus 18:10.

Ao ser removido o véu que oculta a glória de Cristo de nossa
visão, o Salvador é revelado como estando em Seu sublime e santo
lugar, não em solidão, desinteresse e indiferença quanto às nossas
necessidades, mas rodeado por milhares e milhares de santos anjos,
cada um dos quais tendo uma comissão a cumprir para bênção da
humanidade.

O Salvador está em comunicação com cada parte de Seu vasto
domínio. Ele Se inclina de Seu trono para ouvir os clamores de Seus
filhos. Seu coração de amor é cheio de piedade e compaixão por eles.
Mas Sua maior dor, sou instruída a dizer, vem quando o sofrimento
ocorre àqueles a quem Ele tem designado para realizar determinada
obra; quando alguém que não entende a vontade de Deus introduz
suas idéias para anuviar o julgamento com muitas palavras. Meses e
anos podem ser requeridos para desfazer o mal operado em poucos
minutos gastos em falar palavras inadvertidas.

Oh, não devemos ofender o Salvador com nossa falta de amor de
uns para com os outros! O Senhor é muito explícito no que concerne
à ternura que devemos revelar uns para com os outros. Certa ocasião
os discípulos foram a Jesus com a pergunta: “Quem é, porventura, o
maior no reino dos Céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-
a no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos
converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum
entrareis no reino dos Céus.” Mateus 18:1-3.

Estamos envolvidos numa grande e solene obra e devemos seguir
o Salvador de perto. Ele nos conduzirá a planos mais e mais elevados
da verdade. “Vereis coisas maiores do que estas”, diz Ele, “sede
somente estudantes diligentes.” Ele abre à inspeção os livros onde o
nome de cada seguidor está registrado, e eles vêem com admiração
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o registro das ações que desonram a Deus e as que são apreciadas
por Ele. O registro de cada dia revela as operações da providência
— os esforços do Senhor para manter os homens mansos e humildes,
compassivos e piedosos.

Cristo ouve toda palavra proferida em menosprezo de Seus filhos.
Ele sabe quando estão quase sendo desviados de sua obra por pessoas
intrometidas, em lugar de atenderem a sua obra própria, levam um
grande peso à obra de algum outro. ... Pudessem ser abertos os olhos
daquele que está abrigando más suspeitas, e ele veria o Salvador
achegando-Se àquele a quem tem acusado, inclinando-Se sobre ele
quando este, cheio de perplexidade, ajoelha-se ao lado de sua cama,
chorando e implorando do Senhor força, sabedoria e Seu poder
mantenedor. — Manuscrito 94, 1904.
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A igreja de Deus é um templo, 24 de Setembro[310]

Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados
casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de

oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por
intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5.

O templo judaico foi edificado com pedras lavradas retiradas
das montanhas, e cada pedra ajustada para seu lugar no templo,
burilada, polida e testada antes de ser conduzida a Jerusalém. E
quando todas foram levadas ao local, o edifício foi erguido sem
o som de machado ou martelo. Esse edifício representa o templo
espiritual de Deus, composto de material reunido de toda nação, e
língua, e povo, de todos os níveis, baixo e alto, rico e pobre, cultos
e incultos. Estas não são substâncias mortas, a serem adaptadas
por martelo e cinzel. São pedras vivas, retiradas do mundo pela
verdade; e o grande Arquiteto Mestre, o Senhor do templo, está
agora polindo-as e moldando-as para seus respectivos lugares no
templo espiritual. Quando completado, este templo será perfeito em
todas as suas partes, [objeto] da admiração dos anjos e homens, pois
seu construtor e edificador é Deus.

Que ninguém pense que não há necessidade de que um golpe
lhe seja aplicado. Não há pessoa, nação que seja perfeita em todo
hábito e pensamento. Uns devem aprender dos outros. Portanto,
Deus deseja que as diferentes nacionalidades se misturem em juízo,
sendo uma em propósito. Então a união que há em Cristo será
exemplificada.

Estava quase com medo de vir a este país, porque ouvi muitos
dizerem que as diferentes nacionalidades da Europa eram peculiares,
e precisavam ser alcançadas numa certa maneira. Mas a sabedoria
de Deus é prometida àqueles que sentem sua necessidade e por ela
pedem. Deus pode levar o povo aonde receberão a verdade. Permiti
que o Senhor tome posse da mente, e a molde como o barro é mol-
dado nas mãos do oleiro, e essas diferenças não existirão. Olhai para
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Jesus, irmãos; copiai Suas maneiras e espírito, e não tereis dificul-
dade em alcançar essas diferentes classes. Não temos seis padrões a
seguir, nem cinco. Temos somente um, e este é Cristo Jesus. Se os
irmãos italianos, os irmãos franceses, e os irmãos alemães tentarem
ser como Ele, fincarão os pés sobre o mesmo fundamento de ver-
dade; o mesmo Espírito que habita num habitará no outro — Cristo [311]
neles, a esperança de glória. Admoesto-vos, irmãos e irmãs, a não
edificardes um muro de separação entre as diferentes nacionalidades.
Pelo contrário, buscai quebrá-los onde quer que existam. Devería-
mos empenhar-nos em trazer todos em harmonia tal como existe em
Jesus, trabalhando para um objetivo único — a salvação de nossos
semelhantes. — Manuscrito 135, 1885.
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Como enfrentar a tentação, 25 de Setembro

Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias
tentações. Tiago 1:2.

Se isto [o cair em várias tentações] é nosso privilégio, e não
podemos pensar que o apóstolo nos desviou do caminho, então
apropriemo-nos pela fé das promessas de Deus para nós.

“Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa al-
guma.” Tiago 1:4. A Palavra não diz: “Tende grande alegria quando
caís sob tentações”, mas “quando cairdes em tentação”. Por cairdes
em tentações, não é necessário, que devais sucumbir sob elas. Mas
é um conforto saber que quando caís em tentação, sois ainda filhos
e filhas de Deus e que a prova de vossa fé funciona. Má vontade,
murmuração, queixumes? Não, paciência! E isso é evidência para
nós de que somos filhos e filhas de Deus, se a prova de nossa fé
opera a paciência. Mas Jesus nos ajudará porque buscamos de Deus
apoio e vigor em toda emergência.

Aprendemos uma lição nessas provações. ... “Justificados, pois,
mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo; por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso,
pela fé, a esta graça na qual estamos firmes; e gloriemo-nos na
esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também
nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação
produz perseverança; e a perseverança, experiência; e a experiência,
esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus
é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi
outorgado.” Romanos 5:1-5.

Mas muitos são inclinados a pensar, quando essas tentações nos
sobrevêm, que devemos recuar em desânimo, que não temos poder
para vencer. Isso é descrença. Tornamo-nos fracos porque caímos
sob tentação e pecado contra Deus com nossos lábios ao falar em
desânimo e dúvidas, e falar sobre o lado negativo em lugar de falar
sobre o lado da esperança e fé. Sabeis que Cristo teve todas essas[312]
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tentações. Ele foi tentado em todos os pontos como nós. ...
Como um povo estamos esperando pela vinda do Senhor nas

nuvens do céu com poder e grande glória. Quão cuidadosos devería-
mos ser para examinarmo-nos a nós mesmos e ver se estamos na fé!
Parece haver uma névoa pairando perante os olhos de muitos, que
não podem realmente discernir as coisas espirituais e as operações
de Satanás que ameaçam nos prender e arruinar. Os cristãos não se-
rão escravos das paixões; serão controlados pelo Espírito de Cristo.
Quando estiverem em perplexidade, não perderão a paciência, a fé
e a esperança. O Senhor Jesus nos ajudou a sair do perigo e de
dificuldades opressivas até agora, e Ele pode nos ajudar em meio às
provações presentes. — Manuscrito 20, 1887.
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Preparação para a chuva serôdia, 26 de Setembro

Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao
Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e

a cada um, erva no campo. Zacarias 10:1.

Se fordes fiéis a Deus o eu será crucificado; o eu morrerá e Cristo
Jesus viverá em nós, e será a esperança de nosso chamado; nós repre-
sentaremos Jesus Cristo perante o mundo. Perguntai sinceramente:
“Sou eu cristão?” Se sou um cristão, estou olhando para Jesus, Autor
e Consumador de minha fé. NEle está centralizada minha esperança
de vida eterna. ...

Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado
certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial,
orando continuamente: “Que a chuva serôdia caia em meu vaso. Que
a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre
mim; dá-me uma parte na obra; que eu soe a proclamação; que eu
seja um colaborador de Cristo.” Assim buscando a Deus, permiti-me
contar-vos, Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos
Sua graça.

Não precisais vos preocupar. Não precisais pensar que há um
tempo especial quando deveis ser crucificados. O tempo para ser
crucificado é exatamente agora. Todo dia, toda hora, o eu deve
morrer; o eu deve ser crucificado; e então, quando chegar o tempo
de dura prova para o povo de Deus, os braços eternos estarão em[313]
torno de vós. Os anjos de Deus formam um muro de fogo ao redor e
vos livram.

Então toda vossa auto-crucifixão não terá nenhum valor. Ela
deve ocorrer antes que o destino da alma seja decidido. É agora
que o eu deve ser crucificado — quando há uma obra a realizar;
quando há algum uso a ser dado a toda capacidade concedida em
depósito. É agora que devemos nos esvaziar e purificar totalmente de
sua impureza o vaso. É agora que devemos ser santificados para com
Deus. Esta é nossa obra, neste exato momento. Não deveis esperar
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por nenhum período especial para que uma obra maravilhosa seja
feita; é hoje. Entrego-me a Deus hoje. ...

Estais prontos para vos submeterdes agora? Deveis pôr de lado
vosso pecado bem agora, ao percebê-lo. ... Não o façais a prestação,
julgando que o vencereis por etapas; que ireis tentar pouco a pouco
renunciar ao pecado. Agora, enquanto é chamado hoje, atendei ao
convite e não endureçais vossos corações.

Oh! minha alma, por que não abandonar a maldita coisa hoje?
O pecado crucificou meu Senhor. Por que não desviar-se dele com
nojo? Por que não amar as coisas que Cristo amava, e odiar as
coisas que Cristo odiava? Ele fez ampla provisão, suficiente para
que possais, mediante Ele, ser mais, sim, mais do que vencedores.
— Manuscrito 35, 1891.
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Mais santo ainda, 27 de Setembro

A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo
homem. João 1:9.

No sermão do Monte, Cristo deu uma definição de verdadeira
santificação. Ele viveu uma vida de santidade. Foi uma lição prática
do que Seus seguidores devem ser. Devemos ser crucificados com
Cristo, sepultados com Ele, e a seguir despertados por Seu Espírito.
Então seremos preenchidos com Sua vida.

Nossa santificação é o objetivo de Deus em todo Seu trato co-
nosco. Ele nos escolheu desde a eternidade para que possamos ser
santos. Cristo deu-Se por nossa redenção, a fim de que mediante
nossa fé em Seu poder para salvar do pecado pudéssemos ser feitos
completos nEle. Ao nos conceder Sua Palavra, Ele nos concedeu
pão do Céu. Ele declara que se comermos de Sua carne e bebermos
do Seu sangue, receberemos vida eterna. Por que não nos demo-
ramos mais nisso? Por que não nos empenhamos para tornar isso
facilmente compreendido, sendo tão significativo? Por que os cris-[314]
tãos não abrem seus olhos para ver a obra que Deus requer que
façam? Santificação é a obra progressiva de toda a vida. O Senhor
declara: “Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.” 1 Tessa-
lonicenses 4:3. É vossa vontade que vossos desejos e inclinações
sejam trazidos em conformidade com a vontade divina?

Como cristãos, estamos comprometidos a reconhecer e cumprir
nossas responsabilidades, e revelar ao mundo que temos uma íntima
ligação com Deus. Assim, mediante as santas palavras e obras de
Seus discípulos, Cristo deve ser representado.

Deus requer de nós perfeita obediência a Sua lei — a expressão
de Seu caráter. “Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira
nenhuma! Antes, confirmamos a lei.” Romanos 3:31. Esta lei é eco
da voz de Deus dizendo-nos: “Santo, sim, mais santo ainda.”

Desejai a plenitude da graça de Cristo; sim, tende “fome e sede
de justiça”. A promessa é: “Serão fartos.” Mateus 5:6. Permiti que
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vosso coração seja repleto com um intenso anelo por essa justiça cuja
obra Deus declara em Sua Palavra ser paz, e seu efeito, mansidão e
segurança para sempre.

É nosso privilégio ser participantes da natureza divina, tendo
escapado à corrupção que há no mundo pela concupiscência. Deus
tem declarado objetivamente que requer que sejamos perfeitos; e por
requerer isto, Ele fez provisão para que pudéssemos ser participantes
da natureza divina. Somente assim podemos obter êxito em nossa
luta pela vida eterna. O poder é concedido por Cristo. “A todos
quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus.” João 1:12. — Carta 153, 1902.
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Dois espíritos no mundo, 28 de Setembro

Lembrai-vos da palavra que Eu vos disse: não é o servo maior
do que seu senhor. Se Me perseguiram a Mim, também

perseguirão a vós outros; se guardaram a Minha palavra,
também guardarão a vossa. João 15:20.

Os seguidores de Cristo deveriam ter em mente que terão que
suportar, por causa do Seu nome, todos os ímpios pronunciamentos
feitos contra Ele, todo o maltrato que recebeu. ...

Se Ele que foi puro, santo e incontaminado, que fez o bem e[315]
somente o bem em nosso mundo, foi tratado como um mero cri-
minoso, e condenado à morte sem um vestígio de evidência contra
Ele, o que podem Seus discípulos esperar a não ser um tratamento
semelhante, embora sua vida e caráter sejam imaculados? Decretos
humanos, leis formuladas por instrumentos satânicos, sob uma capa
de bondade e restrição ao mal, serão exaltadas, enquanto as santas
ordenanças de Deus são menosprezadas e calcadas a pés. ...

É a apostasia da verdade que opera nos filhos da desobediência
para silenciar a voz daqueles que os estão chamando à obediência,
e provocar o fiel a tornar-se desleal, como Caim tentou provocar
Abel. Um espírito demoníaco toma posse de homens. ... Inteligência
demoníaca. ... Destruirá o homem formado à divina semelhança,
porque... [o homem] não pode controlar a consciência de seu irmão
e fazê-lo desleal à santa lei de Deus, porque ele próprio é injusto
como Caim...

O mundo é representado nas igrejas apóstatas que estão menos-
prezando a Palavra de Deus, transgredindo Sua santa lei. Não sabem
eles de que espírito são, nem o fim do escuro túnel pelo qual estão
atravessando. Estão avançando, enganados, iludidos, cegos, para a
segunda morte. A vasta maré do desejo e da paixão humana está
conduzindo a coisas com que não sonharam, quando descartaram a
lei de Jeová pelas invenções do homem. ...
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Mas Aquele que veio ao nosso mundo buscar e salvar o que se
havia perdido ofereceu Sua própria vida para que os homens pudes-
sem ter um segundo tempo de graça. Ele tem piedade, compaixão,
e amor que não têm paralelo; e fez toda provisão em benefício dos
homens para que ninguém pereça. O divino Filho de Deus veio ao
mundo, como sua Luz e Vida para abranger o mundo inteiro e atrair
e unir a Si mesmo todo ser humano que esteja sob a disciplina e
controle de Satanás. Ele os convida: “Vinde a Mim, todos os que
estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde
de coração; e achareis descanso para a vossa alma.” Mateus 11:28,
29. Assim Ele une consigo por uma nova inspiração de graça todos
quantos vão a Ele. Aplica-lhes Seu selo, Seu sinal de obediência e
lealdade a Seu santo sábado. — Manuscrito 104, 1897.
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Que o Espírito de Deus modele, 29 de Setembro
[316]

Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado,
como instrumentos de iniqüidade; mas oferecei-vos a Deus,
como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a

Deus, como instrumentos de justiça. Romanos 6:13.

O Senhor deseja que Seus servos escolhidos aprendam como
unir-se. Uma decidida influência para o bem deve ser mantida pe-
rante os habitantes do mundo. Conquanto diversos os talentos de
Seus obreiros, tais obreiros devem trabalhar em unidade, todos re-
velando bondade e amor. Por diferentes dons a verdade deve ser
proclamada, todos os dons controlados pelo mesmo espírito. ...

“Vinde a Mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e
Eu vos aliviarei.” Mateus 11:28. Esta é uma prescrição para a cura
de todos os males físicos, mentais e espirituais. É o dom de Cristo
àqueles que O buscam em sinceridade e verdade. Ele é o Poderoso
Médico. Então, segue-se outro convite: “Tomai sobre vós o Meu
jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para a vossa alma. Porque o Meu jugo é suave,
e o Meu fardo é leve.” Mateus 11:29, 30. Suportando o jugo de
Cristo e aprendendo dEle a lição de mansidão e humildade, achamos
descanso em fé, confiança e segurança. Descobrimos que o jugo de
Cristo é suave e Seu fardo leve.

Que aqueles que têm responsabilidades se recordem que é o Es-
pírito Santo que realiza a modelagem. É o Senhor que controla. Não
devemos modelar segundo nossas próprias idéias aqueles por quem
trabalhamos. Devemos permitir que Cristo realize a modelagem. Ele
não segue nenhum padrão humano. Age de acordo com Sua própria
mente e Espírito.

É obra humana revelar ao mundo aquilo que Cristo nos pôs no
coração. Mediante Sua graça o homem se torna participante da natu-
reza divina, tendo escapado à corrupção que há no mundo mediante
a concupiscência. As faculdades superiores daquele que recebe a

574

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Romanos.6.13
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.11.28
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Mateus.11.29


Que o Espírito de Deus modele, 29 de Setembro 575

Cristo são fortalecidas e enobrecidas. Ele recebe uma capacitação
para o serviço de Deus. ...

Aquele que outrora foi o querubim cobridor, cuja obra era a de
ocultar das inteligências celestiais a glória de Deus, perverteu seu
intelecto e divorciou-se de Deus. Se um ser tão exaltado pôde cair
tão baixo e tornar-se autor do pecado, não se gabe nenhum homem,
mas aprenda a levar com graça o jugo de Cristo, revelando Sua
mansidão e humildade, crendo nEle, cooperando com Ele. “Porque
fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso
corpo.” 1 Coríntios 6:20. — Carta 197, 1901.
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Preparo para a chuva serôdia, 30 de Setembro[317]

Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso
Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva; fará

descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Joel 2:23.

O Espírito de Deus é um poder convincente. Quando for soprado
sobre a igreja haverá uma decidida mudança em sua eficácia es-
piritual. O Senhor Deus está pronto para concedê-Lo, mas muitos
não reconhecem sua necessidade de recebê-Lo. São fracos, quando
deveriam ser fortes; impotentes, quando poderiam ser poderosos por
receberem a eficácia do Santo Espírito. ...

A mensagem deve partir daqueles que vêem a luz e verdade, com
um poder que não possuem e não julgam ser essencial possuírem.
Quando se prevalecerem do Poderoso por viva fé; quando a verdade
for para eles uma realidade viva, então verão uma obra realizada no
presente com a qual não sonhariam. Há uma sonolenta indiferença
sobre o povo que está bem no limite do mundo eterno. Têm uma
obra missionária a cumprir, decididos testemunhos a dar. A trombeta
deve dar um sonido certo em advertências, reprovações e apelos.
Todos deveriam exercer zeloso labor em procurar salvar as pessoas
a perecer.

Que significa essa mornidão? Que significa esse espírito de
egocentrismo? O tempo está passando! O fim está próximo! A quem
estás tentando salvar do abismo de destruição? Oh, que Deus sopre
nessas pessoas de mentalidade mundana; oh, que pudessem sentir
até o mais profundo do ser que devem vigiar e orar, que têm talentos
dados em confiança para serem usados agora, exatamente agora,
sempre que Deus requeira que seus dons promovam Sua obra neste
mundo. Ouvem eles a voz de Deus dizendo: “Sois a luz do mundo”?
Mateus 5:14. Imaginações e sonhos e um conhecimento da verdade
não são suficientes. Todo crente deve acender sua tocha no altar
divino. Todos devem resplandecer porque a luz da verdade veio a
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eles, e não podem deixar de brilhar em meio às trevas morais do
mundo. ...

Existem pessoas a ser revividas; muitas para receber a alegria da
salvação em sua própria alma. Elas erraram e não estiveram edifi-
cando um reto caráter, mas Deus alegra-Se em restaurá-las, a alegria
de Seu ungido. Isso dará eficiência e felicidade e santificada segu-
rança — um testemunho vivente. Dize aos pobres descoroçoados
que se extraviaram dos caminhos retos... dize-lhes que não precisam [318]
se desesperar. Há cura, limpeza para toda alma que vier a Cristo. Há
bálsamo em Gileade; há um Médico ali. — Carta 93, 1896.
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Outubro



Lançando a rede, 1 de Outubro

Não temas; doravante serás pescador de homens. Lucas 5:10.

Jesus solicita o barco de Simão para Seu uso. Embora cansado
pelo trabalho e desapontado, Simão alegremente atende ao pedido de
Cristo. O despretensioso barco de pesca é transformado no púlpito
do qual procedem as palavras de Cristo. Certamente a pequena
embarcação de Simão nunca foi tão honrada como nessa ocasião.
Nunca havia sido usada tão proveitosamente por seu possuidor.
Jesus proclama a verdade bíblica, Ele fala palavras de vida eterna.
As verdades proferidas nesse sermão... [percorreram] todo o mundo
e cumpriram a obra que somente a eternidade revelará.

Quando o Juiz Se assentar, e os livros de registro forem abertos,
e a história desse esforço for revelada, será constatado que uma luz...
[então] resplandeceu para ser refletida por todo o mundo ao longo do
tempo e por toda a eternidade. Essa experiência tem sido repetida por
milhares de mensageiros do Senhor Jesus, e têm inspirado esperança,
coragem e fé.

“Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e
lançai as vossas redes para pescar.” Lucas 5:4.

A noite era o tempo mais favorável para os pescadores trabalha-
rem com êxito, pois em águas claras os peixes veriam a rede na luz
do dia e a evitariam. Tendo trabalhado toda a noite sem êxito parecia
inútil, segundo a sabedoria humana, baixar a rede.

“Mestre”, respondeu Simão: “havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sob a Tua palavra lançarei as redes.” Lucas[319]
5:5.

Isso era verdadeira obediência. Aqui está um exemplo de implí-
cita confiança nas palavras de Cristo, a despeito de uma censurável
experiência passada. Nossa primeira lição é aprender a vontade de
Deus, mesmo que enfrentemos as mais probantes circunstâncias, e
então, conhecendo Sua vontade, obedecer sem reservas...
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Qual foi o resultado da obediência de Simão? “Isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes; e rompiam-se-lhes as redes.
Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que
fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de
quase irem a pique.” Lucas 5:6, 7.

Jesus designou que esta experiência fosse um encorajamento
àqueles pescadores em seus futuros esforços na pesca de almas. ...
Que poderosa influência esse maravilhoso incidente produziu so-
bre a mente desses humildes pescadores! O poder de Cristo havia
atraído os peixes para a rede de Simão, mas esses homens de co-
ração honesto foram totalmente colhidos na rede que Cristo havia
preparado para eles. Daí em diante eles deixaram tudo e O seguiram.
— Manuscrito 79, 1906.
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Louvar a Deus a despeito das provações, 2 de
Outubro

Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo
presente não podem ser comparados com a glória a ser

revelada em nós. Romanos 8:18.

Sinto-me grata a Deus pelas ricas bênçãos que me concedeu.
... Conserva Seu louvor no coração de manhã à noite. Não fales
nenhuma palavra de queixa, mas pede que o poder curador de Deus
venha a teu coração e mente. Sê contente e esperançoso. Louva ao
Senhor. ...

O mundo está rapidamente enchendo a medida de sua iniqüidade.
Oh! que o Senhor me conceda muito de Seu amor, graça e poder
para enfrentar e repreender os poderes das trevas. Devemos manter
o caminho do Senhor, olhando para Jesus, que é o Autor e Con-
sumador de nossa fé. Não devemos permitir que nenhuma palavra
desencorajadora passe por nossos lábios. Mas podemos louvar ao
Senhor por podermos crer e confiar em Jesus. Ele é a Luz, e nEle
não há treva alguma.

Falemos de fé, falemos de coragem. Que nossos lábios profiram[320]
o louvor do Senhor. Contempla-O, contempla Aquele que é a Luz
do mundo. Fala de Seu amor e de Suas maravilhosas obras. ...

Devemos ser agora fiéis mordomos de nosso legado, seja qual
for nosso ofício. Devemos olhar para Jesus, e trabalhar segundo o
modelo divino. Deus requer fidelidade de toda a pessoa que tem
contato com Seu trabalho. Nenhum fio do engano satânico deve ser
introduzido no tecido.

Temos muitas coisas a nos lembrar de nossa necessidade de
punição. ... Precisamos dessas adversidades, do contrário, não seriam
permitidas a ocorrer. São ditas as palavras: “Bem está, servo bom e
fiel” (Mateus 25:21), e não: “Bem está, servo bom e bem-sucedido.”

Nossa obra, individualmente, é fazer com que um coração e
uma vida se submetam. Devemos morrer para o eu. As exibições
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de egoísmo são tão marcantes. Muitos homens, muitos de nossos
pastores, não estão preparados para se empenharem com êxito na
obra de salvar pessoas. Alma, corpo e espírito carecem ser reconver-
tidos. “Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a
provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da
vida, a qual o Senhor prometeu aos que O amam.” Tiago 1:12.

Cristo está tocando corações. Será que aqueles que têm as men-
sagens da verdade há anos, continuarão necessitando de uma re-
conversão? Alguns demonstram que não discernem a operação do
Espírito de Deus. Manifestam um espírito de despedaçar e esmagar.
Todo fio de um espírito autoritário deve ser eliminado. O Senhor
tem uma obra poderosa a ser realizada por aqueles que permitirem
ser trabalhados por Ele. — Carta 314, 1906.
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Buscar a sabedoria divina, não a humana, 3 de
Outubro

E aquilo que pedimos dEle recebemos, porque guardamos os
Seus mandamentos e fazemos diante dEle o que Lhe é

agradável. 1 João 3:22.

Há muito tempo vejo o perigo que avança sobre nossas fileiras,
ao tentarmos buscar a sabedoria humana e depender da sua direção.
Isso sempre será um ardil para as pessoas, e sou instada a acionar o
sinal de alerta, advertindo meus coobreiros contra tal, e apontando-[321]
lhes o Senhor Jesus. O homem ou mulher que se apóia na sabedoria
da mente humana apóia-se sobre uma cana partida.

Sou instruída a apontar para o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo, para aqueles que têm necessidade de sabedoria:
“Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que
a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.
Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é
semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não
suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa; homem
de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Bem-
aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação;
porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual
o Senhor prometeu aos que O amam.” Tiago 1:5-8, 12.

“Pedi, e dar-se-vos-á”, declarou o Salvador; “buscai e achareis;
batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.” Mateus 7:7, 8.

Um obreiro nunca deveria encorajar alguém que esteja em neces-
sidade de instrução e auxílio a buscar primeiramente instrumentos
humanos para compreender seu dever. ... É um erro instruir nosso
povo a depender de ajudantes humanos, em lugar de ir ao Senhor
em oração. O inimigo das pessoas tem sido o instigador disso, para
que mentes possam tornar-se obscurecidas. ... Aqueles que mantêm
responsabilidades na Obra devem cooperar com os anjos celestiais
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no ensino de homens e mulheres, para que olhem a Deus como a
fonte de sua força. ...

Consagra-te ao Senhor Jesus Cristo. Busca Aquele que com-
preende todas as tuas fraquezas e que nunca comete um erro. Ele é
capaz de conceder-te Sua rica graça. Olhando para Jesus e estudando
Sua Palavra, aprende a humilhar tua alma perante Deus e a lidar com
Ele em oração. ...

Cristo sempre demonstrou cortesia celestial no trato com os seres
humanos. Sua vida foi de constante abnegação e desprendimento.
Aqueles que serão contados com os vencedores, serão os que têm
praticado as virtudes de Cristo. — Carta 324, 1907.
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Nossa responsabilidade, 4 de Outubro

Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E, então, na
[322]

minha vinda, o receberia com juros. Lucas 19:23.

Nosso tempo de vida é precioso, e toda ação deveria ser pon-
derada. Esse tempo nos foi confiado para que pudéssemos realizar
uma obra que será reconhecida pelo Senhor como boa, e duradoura
como a eternidade, se dela nos apropriarmos com o espírito certo.
É uma experiência intensamente solene viver na expectativa das
contas sobre nosso tempo, talentos e influência, que temos de prestar
a Deus. ...

No uso dos talentos que lhe são confiados nenhum homem é
chamado por Deus para pôr de parte sua responsabilidade individual,
a fim de que outro homem faça sua obra por ele. Deus tem indicado
uma obra a todo o homem, e este é responsável perante Deus pela
forma como esse trabalho é realizado. ...

Não somos chamados para dar conta de nossos talentos aos ho-
mens, mas a Deus. Nossa mente, julgamento, tato, sabedoria — são-
nos todos concedidos por Deus para serem aperfeiçoados por Ele;
e é Deus quem nos pedirá contas pela forma em que empregamos
Seus dons. ...

O período de vida de cada um está repleto de tentações, e é
mediante a fé em Jesus Cristo somente, que encontraremos graça
para nos auxiliar em tempo de necessidade. Mas cada obreiro tem
uma vida para viver, um caráter a formar. Cada período de vida
traz, com o passar dos anos, algumas oportunidades especiais para
trabalhar; e cada ano que passa deve ser aproveitado, melhorado ao
máximo da capacidade humana. Isso, com o auxílio divino, revelará
aperfeiçoamento, progresso para a frente e para cima, caminhando
passo a passo num caminho seguro em direção ao Céu.

Cada dia, cada hora da vida, desde a infância até à juventude, da
juventude à meia-idade, e daí para a frente até à velhice, a história
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de nossa vida está sendo tão fielmente registrada nos livros do
Céu como o espelho polido do artista reflete os traços do modelo.
Cada dia, cada hora, traz suas vantagens das quais o instrumento
humano se deve valer. Não podemos desperdiçar um momento,
realizando uma obra negligente para o Senhor. Devemos empregar
os talentos que nos foram confiados com fidelidade, zelo, para que a
obra impecável, honesta e perfeita possa trazer glória a Deus. Nada
menos do que isso será aceito por Ele. Nossa obra neste mundo deve
revelar os puros princípios que são vigentes no Céu. Essa é a única
espécie de obra que será reconhecida nas cortes do Céu, e tida pelo
Senhor como impecável e sagrada. — Manuscrito 28, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.28%2C.1896


O serviço de Deus começa na terra, 5 de Outubro[323]

Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais
precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo,

redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus
Cristo. 1 Pedro 1:7.

Aqueles que trabalham contra as leis naturais do ser devem sofrer
a penalidade da transgressão. Mas o Salvador tem compaixão de
nós, mesmo quando sofremos enfermidades causadas por nossos
próprios descaminhos. Louvemos a Deus pela árvore da vida, cujas
folhas são para a cura das nações. ...

Não haverá mais maldição. Os efeitos da maldição podem ser
constatados em toda a parte. Louvemos a Deus, porque na Nova
Terra “nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de
Deus e do Cordeiro. Os Seus servos O servirão”. Apocalipse 22:3.
Alguns poucos sabem o que significa o verdadeiro serviço. Aqueles
que se preparam para cantar em um espetáculo despendem tempo
ensaiando, a fim de se familiarizarem com a música e a letra. Para
que possamos aprender como servir ao Senhor no Céu, devemos
realizar Seu serviço agora, tornando-nos familiarizados com Ele e
aprendendo a ser servos fiéis. Ninguém pode ser de utilidade para
outrem exercendo uma influência controladora sobre a mente de
outro. ...

É nosso privilégio compreender a bendita Palavra de Deus. Caí-
mos, é verdade, mas não devemos permanecer sempre no pecado.
Fomos colocados em terreno vantajoso. O Senhor Deus do Céu,
“amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para
que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João
3:16. ...

Tentações virão. Mas quando Satanás lança sua sombra atroz
à nossa frente, deveríamos atravessar a sombra pela fé, e alcançar
a Luz da vida — Aquele que não só criou o homem, mas que por
Seu sangue o remiu. Somos a acariciada herança de Cristo. Com
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fé verdadeira devemos cooperar com Ele, atuando nossa própria
salvação. Em meio às provas e tentações Sua mão nos ergue e
sustém. Aqueles que descansam em Cristo Jesus nunca são inquietos
e preocupados. Ele quer dizer exatamente o que diz quando nos insta
a confiarmos a Ele a guarda de nossa alma, como a confiaríamos a
um fiel Criador.

Aqueles que se mantêm firmes na fé até o fim sairão da fornalha
de prova como o ouro fino purificado sete vezes. Sobre esta obra, o
profeta Isaías declara: “Farei que os homens sejam mais escassos
do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir.” Isaías 13:12.
Quando estiverdes sob provação, lembrai-vos de que a fé provada na
fornalha da aflição é mais preciosa do que o ouro provado com fogo.
Lembrai-vos de que há alguém vigiando a todo momento para ver
quando a última partícula de impureza é removida de vosso caráter. [324]
— Manuscrito 110, 1901.
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Como opera o fermento do mal, 6 de Outubro

Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? 1
Coríntios 5:6.

Tem-me sido apresentado como atua o fermento do mal. Satanás
desceu em grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta para
operar. Ele trabalhará com todo o engano da injustiça. Aqueles que
em sua experiência passada tiveram grande luz mas não a acolheram
nem purificaram a alma pela obediência à verdade, sofrerão grande
destruição. ...

O espírito do anticristo está se desenvolvendo rapidamente. Em
breve haverá um tempo em que aqueles que seguem sua natureza
humana, que manifestam paixão por supremacia, serão achados do
lado errado. O Senhor tem abatido reis, e Ele dirá a todos que,
embora professem servi-Lo... fazem uma exibição e se afastam de
Seu conselho: “Que fazes para declarar Minha lei, enquanto vives
em transgressão?”...

Que todos que consideram ser seu privilégio fazer como lhes
apraz, se lembrem que o Senhor permitirá que sigam seu próprio
caminho, mas passarão por amargas experiências. É da verdade,
meus irmãos, que todos precisamos; a verdade que opera por amor e
purifica a alma. ...

Acaso criou Deus o mundo e depois o deixou inteiramente sob
a jurisdição do homem? Porventura retirou-Se do palco de ação e
o deixou sob domínio de instrumentos humanos? Como se explica
que entre os que professam obedecer-Lhe e servi-Lo possa haver
luta e contenda? Que coisa terrível é que o pecado se introduz,
manifestando-se em forma de apostasia, rebelião e discórdia do
justo domínio de Deus! ...

O Senhor criou todos os seres celestiais. Lúcifer, destacado para
ser uma bela e gloriosa criatura nas cortes celestiais, introduziu
ciúme e más suspeitas porque ele próprio não estava na posição
de Deus. Ele declarou que o homem estava preso e escravizado se
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tornasse a Deus o primeiro e o último, e o melhor em tudo. Deus
não havia sido obrigado anteriormente a falar de obediência às Suas
leis, pois não houvera ocasião para a mínima deslealdade, até esta
ter sido introduzida por Satanás.

Ainda vemos a operação enganosa de Satanás por todo lado.
Deus deseja que plantemos os pés firmemente sobre a plataforma [325]
de Sua verdade, para que não possamos ser enganados por suas
prodigiosas representações. Na rocha que é Jesus Cristo está nossa
única segurança. — Carta 310, 1906.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.310%2C.1906


Confiar somente nas palavras de Deus, 7 de Outubro

A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do
Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Salmos 19:7.

Podemos estudar com proveito o relato da preparação feita pela
congregação de Israel para ouvir a lei. ...

A lei de Deus é uma cópia de Seu caráter. Seus santos precei-
tos foram proferidos com a Sua própria voz no Sinai, e escritos
com Seu dedo sobre tábuas de pedra. Eles permanecem por si mes-
mos, apresentando o distinto e tremendo significado de sua suprema
importância. Representam vida para o obediente e morte para o
desobediente.

Através dos séculos, a lei de Deus tem sido preservada como
o mais elevado padrão de moralidade. Nem todas as invenções
da ciência da imaginação de mentes férteis têm sido capazes de
descobrir um dever não essencial que não foi abordado por esse
código.

A lei de Deus é segurança de vida, de propriedade, de paz e de
felicidade. Foi concedida para assegurar nosso bem-estar presente
e eterno. Os antediluvianos transgrediram esta lei, e a Terra foi
destruída por um dilúvio.

Que nenhum homem desvie mentes do real para o imaginário
(por intermédio de apresentações científicas). Que Deus seja reve-
lado em Sua verdadeira grandeza. Deus chama homens que, em
meio à idolatria oferecida à natureza, olharão da natureza para o
Deus da natureza. Deus emprega a natureza para revelar Seu poder
como um de Seus servos. Essas coisas, os objetos de Sua criação,
revelam a obra de Suas mãos. De tudo quanto Deus tem criado, o
homem, elemento que coroa Sua criação, é quem mais O tem deson-
rado. No juízo, os seres humanos se apresentarão envergonhados e
condenados diante de Deus porque, embora tendo recebido intelecto,
razão e poder da fala, não obedecem à Sua lei. ...
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Satanás tem seus discípulos, e lhes está ensinando seus métodos
secretos; ensinando-os a realizar uma obra enganosa. Sua família é
vasta. Em suas mãos o crime se torna uma ciência cruel. Destruir é
o lema do arquienganador. Satanás tem preparado muitos ardis para [326]
as pessoas desprevenidas. ...

Quando os líderes do povo de Deus se afastam dos princípios e
trazem desonra a Sua causa, seu pecado é maior do que o pecado
daqueles cujas oportunidades e privilégios foram menores. ...

Um homem não passa de um homem. As palavras que saem de
seus lábios não devem ser consideradas como procedentes de Deus.
A menos que Ele se posicione ao lado daqueles que estão em Seu
serviço, e atue com eles, nada serão. Ao depositar sua confiança em
homens e fazer da carne sua arma, o povo de Deus comete o cúmulo
da insensatez. — Manuscrito 119, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.119%2C.1903


O significado da comunhão com Deus, 8 de Outubro

O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros,
para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora,
a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. 1

João 1:3.

Comunhão com Deus é a vida da alma. Não é algo que não
possamos interpretar ou que possamos revestir com belas palavras,
mas que não nos concede a genuína experiência que realmente
valoriza nossas palavras. A comunhão com Deus concede-nos uma
experiência diária que verdadeiramente torna nossa alegria plena.

Aqueles que têm esta união com Cristo, assim demonstrarão em
espírito, palavras e atitude. A profissão nada é, a menos que bons
frutos sejam demonstrados através de palavra e obra. Unidade, co-
munhão de uns com outros e com Cristo — este é o fruto produzido
em todo o ramo da videira viva. A pessoa purificada, nascida de
novo, tem um testemunho claro e distinto para dar. ...

Conhecer a Deus é, no sentido bíblico da expressão, ser um
com Ele em coração e mente, tendo um conhecimento experimental
dEle, mantendo reverente comunhão com Ele como Redentor. Essa
comunhão só pode ser obtida mediante sincera obediência. Onde
esta comunhão está faltando, o coração não é, de modo algum, o
templo de Deus, mas é controlado pelo inimigo que está realizando
seus próprios objetivos mediante o instrumento humano. Tal homem,
seja qual for a profissão que alegue ter, não é um templo do Espírito[327]
Santo.

A experiência é aperfeiçoada pela produção de frutos. Aquele
que não produz bons frutos em palavras e atos, na força de princípios
elevados e enobrecedores, é uma árvore má. Os frutos que produz
não agradam a Deus. Seu professo conhecimento de Cristo é uma
falsidade, um engano. ...
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À luz do amor de Cristo, o evangelho é um livro aberto. Esta é
a verdadeira luz que Cristo veio trazer ao mundo. Os verdadeiros
discípulos do Salvador têm recebido deste amor. ...

Pela luz que Deus me concedeu, eu sei que o grande perigo dos
homens está em se iludirem a si mesmos. Satanás está aguardando
uma oportunidade. Ele virá aos homens em forma humana e lhes
falará as palavras mais sublimes. Ele os submeterá às mesmas ten-
tações que usou contra Cristo. A menos que sua mente e coração
estejam cheios do puro, desprendido e santificado amor que Cristo
revelou, eles ficarão subjugados ao poder de Satanás, e hão de fa-
zer, dizer e escrever coisas estranhas para enganar, se possível, os
próprios escolhidos. ...

Seguindo o exemplo de serviço abnegado que Cristo deu, con-
fiando como criancinhas em Seus méritos e obedecendo a Seus
mandamentos, receberemos a aprovação de Deus. — Manuscrito
120, 1903.
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Não glorificar o eu, 9 de Outubro

Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria,
nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas; mas o
que se gloriar, glorie-se nisto: em Me conhecer e saber que Eu

sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na Terra;
porque destas coisas Me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9:23,

24.

Em... [nossa] obra pelo Mestre, o eu está oculto. A linguagem
do coração é: Ele deve ser exaltado; eu devo ser humilhado. Não
há tal coisa como inatividade ou preguiça espiritual. O amor do eu
morre, o amor de Jesus arde sobre o altar da alma. Não há lugar para
a ambição vulgar, egoísta ou mundana porque estamos vivendo em
Sua presença, realizando Seu trabalho e mantendo contato com Jesus[328]
Cristo e Sua vida. Seu caráter e obra preenchem todo nosso tempo.
A vida se torna imperceptivelmente uma com Cristo tal como Ele foi
um com o Pai. A verdade, luz e vida estão interligadas com a vida
e caráter, e as aspirações são elevadas, puras, altruístas, segundo a
Ordem do Céu. Tais seres crescem diariamente no conhecimento de
Deus e de Jesus Cristo. Revelam eficiência moral mas não atribuem
glória a si mesmos. ...

Se jamais um povo careceu de percepção espiritual, vigor, firme
fé e poder na oração, é o povo que alega estar observando os man-
damentos de Deus e esperando que o Senhor Jesus Cristo venha.
...

O amor de Cristo sempre será visto naqueles que são coobreiros
de Deus. Os pensamentos e motivos comuns e terrenos são postos de
lado quando aumenta o amor por Cristo. Ninguém deve desesperar-
se, por mais fraco que esteja na fé, esperança e coragem, pois Cristo
proveu divina assistência para combinar com o esforço humano do
homem. Cristo opera constantemente para atrair a pessoa a uma
atmosfera santa e pura. Ele está familiarizado com nossas enfermi-
dades, e com as dificuldades que encontramos em todas as frentes
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no mundo. Recebemos assistência para cada passo que avançamos.
Quando a pessoa zelosa e combativa está dominada por fraquezas
e rodeada por inimigos... o Confortador Se aproxima. O Espírito
Santo nos auxilia em nossas debilidades.

Devemos, se vencermos, utilizar os meios colocados ao nosso
alcance. Precisamos revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Pela fé
devemos revestir-nos com a justiça de Cristo sem depositar qual-
quer confiança em nossos próprios méritos. Muitos buscam estar
presentes na ceia das bodas do Cordeiro com suas próprias vestes,
rejeitando a veste tecida no tear do Céu e preparada para todos a um
custo incalculável, como uma dádiva gratuita a todos os convidados
que comerem de Sua ceia. Devemos utilizar o vestuário do Céu.
Devemos estar revestidos da justiça de Cristo e ir ao combate à Sua
custa e sob Sua bandeira manchada de sangue, ou nada somos dEle.
— Manuscrito 41, 1890.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.41%2C.1890


Preparado para o alvorecer, 10 de Outubro

Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor; como a
alva, a Sua vinda é certa; e Ele descerá sobre nós como a

chuva,
[329]

como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3.

Que todos agora se arrependam de seus erros e busquem ao
Senhor de todo o coração. O poder convertedor de Deus virá a todos
que buscarem a paz de Jesus Cristo. Suas palavras de instrução são
para todos que O ouvirem e seguirem.

Em misericórdia, Deus busca levar o errante ao arrependimento.
O obediente se deleitará na lei do Senhor. Ele coloca Suas leis em
sua mente, e as escreve no coração. Sua linguagem será então como
se inspirada por um Salvador que habita no íntimo. Tem essa fé que
opera por amor e purifica a alma de toda contaminação de sugestões
satânicas. Seu coração anseia por Deus. Em sua conversão aprecia
demorar-se sobre Sua misericórdia e bondade, pois para eles Ele
é inteiramente amável. Aprende a linguagem do Céu, o país que
adotou.

A promessa nos é dada: “Dar-lhes-ei um só coração, espírito
novo porei dentro deles; tirarei da sua carne o coração de pedra e
lhes darei coração de carne; para que andem nos Meus estatutos, e
guardem os Meus juízos, e os executem; eles serão o Meu povo, e
eu serei o seu Deus.” Ezequiel 11:19, 20.

Sou instruída a dizer que não é por falta de oportunidade de
conhecer a vontade e os métodos de Deus que os pecadores devem
perecer, mas devido a sua determinação de levar avante sua própria
vontade. Recusam tornar-se espiritualmente iluminados na Sua Pala-
vra. Permanecem voluntariamente alheios aos privilégios do cristão
e a seu dever diário de consultar a Deus. O Senhor deseja conceder
a todos uma experiência profunda e inteligente na vida espiritual.
Mas muitos se contentam com uma experiência sem objetivo. ...
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O Senhor requer fidelidade no serviço. Ele deseja servos que
sejam diligentes para ajudar aqueles que estão no erro. O dia do
Senhor está bem sobre nós. ... Que nenhuma pedra de tropeço seja
colocada diante daqueles que estão buscando conhecer a Sua von-
tade. Não torneis públicos os supostos erros que vedes naqueles
que professam crer na verdade. O que tendes a dizer, dizei-o a eles
pessoalmente, com coração repleto de piedade e ternura. ...

A vontade de Deus se torna tão clara, que o mais fraco intelecto
pode compreendê-la se o coração for sintonizado com ela. Aqueles
que prosseguem em conhecer o Senhor saberão que Sua vinda é certa
como o alvorecer. Oséias 6:3. Passo a passo o Senhor infalivelmente
conduzirá aqueles que depositam sua confiança nEle. — Carta 281,
1905.
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O caráter é provado, 11 de Outubro[330]

Nuvens e escuridão O rodeiam, justiça e juízo são a base do
Seu trono. Salmos 97:2.

Deus provará o caráter em todos os aspectos. Ele tem um coração
de Pai e é longânimo para com Seus filhos. Em Seu relacionamento
com os filhos de Israel Ele pleiteava com eles em misericórdia e
amor. Pacientemente lhes expôs seus pecados e com paciência espe-
rou que vissem e reconhecessem seus erros. Quando se arrependiam
e confessavam os pecados Ele os perdoava; e conquanto a ofensa
fosse freqüentemente repetida, não havia palavras de repreensão
proferidas ou ressentimento expressado.

Cristo claramente indicou que embora alguém peque repetidas
vezes, deve ser perdoado se se arrepender, mesmo que peque até
setenta vezes sete. ...

As palavras são um talento que nos é concedido a crédito, e Deus
multiplicará todo investimento que é feito em Seu amor e em Seu
temor. Ele elevará e susterá exatamente aqueles que carecem de ser
sustidos. ... Lembrai-vos que o silêncio é eloqüente. A divagação
que tem sido um hábito [de alguns], separa a pessoa de Deus e traz
condenação. ...

Que haja muita oração e menos comentários sobre os erros dos
outros. Que o eu seja totalmente consagrado a Deus por meio de
muita oração. Então trabalhai com todas as habilidades e faculdades
que Deus vos concedeu para ajudar-vos mutuamente a alcançar um
padrão mais elevado. Ministrai em concerto com os anjos minis-
tradores, e uma experiência será obtida que será do mais elevado
valor.

O poder convertedor de Deus precisa ser evidenciado pela língua,
restringindo as palavras que não devem ser proferidas. Então o
Espírito Santo será revelado, unindo e não separando. ...

Todos que desejam estar entre o número dos que permanecerão
em pé imaculados diante de Deus, devem começar sem demora a
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obra prática da vitória. O Senhor permite que provas venham a fim
de que possamos ser purificados do mundanismo, do egoísmo, de
grotescos traços de caráter. Ele deseja criar em todo coração, um
profundo e ardente anelo de ser purificado de toda mancha de pecado
para que possamos sair mais puros, santos e felizes de toda prova
que Ele permitir. Nossas almas tornam-se enegrecidas pelo egoísmo,
mas se tão-somente pudermos ver a Jesus, morreremos para o eu.
Serão realizadas mudanças em forma de palavra e ação. Se formos
pacientes durante o teste crucial, haveremos de refletir a imagem do
Mestre. “Fará sobressair a tua justiça como a luz ... ao meio-dia.”
Salmos 37:6. “... justiça e juízo são a base do Seu trono.” Salmos
97:2. — Manuscrito 61, 1900.
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Como Deus encara o pecado, 12 de Outubro[331]

Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes
em Mim, para Me O santificardes diante dos filhos de Israel,

por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei.
Números 20:12.

Alguns consideram que... o pecado [de Moisés] deveria ter sido
simplesmente perdoado; mas Deus não vê como o homem. Quando
os israelitas se encontravam dentro do alcance visual das colinas de
Canaã, eles murmuraram porque o regato que fluía onde quer que
acampassem, secava. Os clamores do povo foram dirigidos contra
Moisés e Arão, acusados de terem trazido o povo para perecer no
deserto. Os líderes foram à porta do tabernáculo e lançaram-se sobre
seus rostos. Novamente “a glória do Senhor apareceu” (Levítico
9:23), e Moisés recebeu a ordem: “Toma o bordão, ajunta o povo,
tu e Arão, teu irmão, e, diante dele, falai à rocha, e dará a sua água;
assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos
seus animais.” Números 20:8.

Os dois irmãos apareceram diante da multidão, Moisés com a
vara de Deus na mão. Eram agora homens idosos. Por muito tempo
haviam enfrentado a rebeldia e obstinação de Israel; mas agora,
finalmente, mesmo a paciência de Moisés falhou. “Ouvi, agora,
rebeldes”, gritou ele: “porventura, faremos sair água desta rocha
para vós outros?” Números 20:10. E em vez de falar à rocha, como
Deus lhe havia ordenado, ele a feriu duas vezes com a vara.

A água fluiu em abundância para satisfazer a multidão. Mas um
grave erro havia sido cometido. Moisés havia falado com sentimen-
tos de irritação. ... “Porventura, faremos sair água desta rocha para
vós outros?” perguntou ele, como se o Senhor não fosse fazer o
que prometera. “Não crestes em Mim”, declarou o Senhor aos dois
irmãos, “para Me santificardes diante dos filhos de Israel.” Números
20:12.
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Como Deus encara o pecado, 12 de Outubro 603

Mais do que isso, Moisés e Arão haviam assumido poder que per-
tence somente a Deus. A necessidade de interposição divina tornou a
ocasião uma grande solenidade, e os líderes de Israel deveriam ter-se
prevalecido disso para impressionar o povo com reverência por Deus
e para fortalecer a fé deles em Seu poder e bondade. Quando gritaram
irados: “Porventura, faremos sair água desta rocha?” puseram-se no
lugar de Deus como se o poder estivesse neles próprios. Com tais pa- [332]
lavras desonraram grandemente a Cristo, seu Líder invisível. Deus, e
não o homem, deveria ter sido glorificado. O Senhor reprovou esses
líderes, e declarou que eles não deveriam entrar na terra prometida.
Perante a multidão hebraica, Ele demonstrou que o pecado do líder
fora maior do que o pecado dos liderados. — Manuscrito 169, 1903.
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Ninguém vai sozinho para o céu, 13 de Outubro

Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a Mim me
convém conduzi-las; elas ouvirão a Minha voz; então, haverá

um rebanho e um pastor. João 10:16.

Querida Imã Maria: Enquanto eu estava escrevendo o que me
foi mostrado em visão em Roosevelt [Nova Iorque], com respeito
a casos individuais, teu caso surgiu, e tentarei escrever-te como me
fostes apresentada. Foi-me mostrado que não estás situada na luz e
favor de Deus mas muito envolvida com o mundo; que teu amor por
teus irmãos e irmãs observadores do sábado... está esfriando. ...

Tua influência ultimamente não tem estado unida com o Espí-
rito e obra de Deus e não estás avançando, mas retrocedendo. As
opiniões de descrentes estão exercendo uma influência demasiada-
mente grande sobre tua mente. Deus está despertando Seu povo e
submetendo-o à prova. Seremos provados de toda maneira até que
toda escória e impureza sejam eliminadas de nós, e nada, a não ser
o ouro puro, permaneça. Há uma obra a ser realizada por ti. Deves
possuir profunda humildade de alma, guerrear contra o eu e ter uma
vontade imbatível, ou certamente serás enganada pelo inimigo.

Alguns que gostam de ouvir e falar algumas “novidades” têm
te ofendido e tens censurado mentalmente aqueles que não mere-
ciam censura, e suspeitado daqueles em quem poderias ter confiado
seguramente. Quando tomares a posição que deverias, teu coração
será fortemente unido ao de teus irmãos e irmãs, e o coração deles
será unido ao teu, mas te afastaste de teus irmãos e a causa jaz em ti
mesma. Não estás disposta a seres conduzida e instruída. Escuridão
e trevas estão se acumulando sobre ti. Satanás deseja cirandar-te
como o trigo. ...

Deus conclama Sua igreja a ser mais separada do mundo em
seu vestuário do que tens imaginado. Deus está constantemente[333]
instruindo Seu povo a fugir do orgulho da aparência, do amor ao
eu, mas estás agindo diretamente contra o Espírito de Deus nesta
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Ninguém vai sozinho para o céu, 13 de Outubro 605

questão, com o que estás caminhando em trevas e situando-te no
campo de batalha do inimigo.

Vi que Deus te ama. O Bom Pastor tem cuidado ternamente de
ti e te preservado em meio a tuas aflições e sofrimentos mentais;
contudo, deves submeter tua vontade e julgamento e estar disposta
a seres ensinada. Ninguém, ninguém mesmo, pode ir sozinho para
o Céu. ... Se alguém se propõe a ir sozinho, independentemente,
para o Céu, descobrirá que escolheu o caminho errado, que não o
conduzirá à vida.

Querida Maria, eu te amo. Tentei apresentar-te esta questão
tal como me foi apresentada. Que a vejas desse modo, é a minha
oração, e que realizes uma obra segura e completa para a eternidade.
— Carta 19, 1861.

De tua irmã,

Ellen G. White
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A justiça assumirá o trono, 14 de Outubro

Então, o Rei dirá também aos que estiverem à Sua esquerda:
Apartai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado

para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41.

É possível que os homens ofereçam homenagem aparente ao
Salvador, sejam cristãos nominais, tenham uma forma de santidade,
enquanto o coração, cuja lealdade Ele aprecia acima de tudo o mais,
esteja separado dEle. Tais indivíduos têm nome de vivos, mas estão
mortos. ...

Às bodas do Cordeiro virão muitos que não trazem a veste
apropriada — o manto adquirido para eles [por Cristo] com o Seu
sangue. De lábios que nunca cometem um erro procedem as palavras:
“Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial?” Mateus 22:12.
Aqueles a quem são dirigidas ficam mudos. Sabem que palavras
seriam inúteis. A verdade, com seu poder santificador, não tem sido
levada à alma, e a língua que outrora falava tão prontamente da
verdade, agora está silente. As palavras são proferidas: “Porque vos[334]
declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará
a Minha ceia.” Lucas 14:24.

Cristo os encara com profunda tristeza ao serem separados dos
fiéis. Eles ocuparam elevadas posições de confiança na obra de Deus,
mas não têm a apólice de seguro de vida que lhes asseguraria a vida
eterna. Dos trementes lábios de Cristo saem as dolorosas palavras:
“Eu os amei; dei Minha vida por eles; mas persistiram em rejeitar
Meus apelos e continuaram em pecado. Oh, se houvesses conhecido,
neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz! Mas agora elas
estão ocultas de teus olhos.”

Hoje Cristo está olhando com tristeza àqueles cujo caráter Ele
deve recusar finalmente reconhecer. Cheios de auto-suficiência eles
esperam estar bem com sua alma. Mas no último grande dia o es-
pelho de detecção revela-lhes o mal que seu coração praticou e
mostra-lhes ao mesmo tempo a impossibilidade de reforma. Todo
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A justiça assumirá o trono, 14 de Outubro 607

esforço foi exercido para trazê-los ao arrependimento, mas recusa-
ram humilhar seu coração. Agora é ouvida a amarga lamentação:
“Passou a sega, findou o verão, e nós não estamos salvos.” Jeremias
8:20.

Que cena é essa! Passo pelo terreno vez após vez, inclino-me
numa agonia que nenhuma língua pode expressar ao ver o fim de
muitos que se recusaram a receber seu Salvador. A Justiça assumirá o
trono e o braço forte para salvar revelar-se-á forte para ferir e destruir
os inimigos do reino de Deus. Cristo tornará evidentes os motivos
e ações de todos. Toda ação oculta se apresentará tão claramente
perante o praticante como se proclamada perante o Universo. —
Manuscrito 121, 1903.
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Os filhos são propriedade de Deus, 15 de Outubro

Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, Seu
galardão. Salmos 127:3.

Tenho uma mensagem especial para os pais. Estou encarregada
de transmitir-lhes os estritos requisitos de Deus para cada família.
Os pais e mães precisam ser diariamente reconvertidos na questão
de trazer luz a suas próprias famílias. Cultivai a polidez cristã no en-
sino de vossos filhos. Guardai-vos. Nunca permitais que vossa mão
golpeie com ira uma criança em ira. Vossos filhos são a propriedade
do Senhor e devem ser tratados bondosamente, mas não justificados
em seu desrespeito da justiça e verdade por vossa própria descuidada[335]
irreverência. Dai-lhes justiça. Cristo é verdade, o completo e per-
feito exemplo do que toda alma deve ser. ... Nunca podeis consertar
um espírito maligno realizando uma obra irreligiosa. Cristo é vosso
exemplo de caráter. ...

Sede bondosos em vossa fala com os filhos. Nenhuma repreensão
em voz alta e de forma tempestuosa consertará vossos filhos de
qualquer má ação. Investir contra os filhos com fúria, sacudindo-os,
não os converterá do erro quanto ao cumprimento da vontade de
Deus. Eles são Sua propriedade. Como um povo que professa ser
reformadores, a melhor lição que podeis dar aos vossos filhos nessa
era de corrupção é não incentivá-los a seguir as modas segundo os
costumes mundanos. Os filhos e filhas devem ser instruídos quanto
ao que significa ser obedientes aos requisitos de Deus, o que vos
qualificará, bem como a eles, para uma posição no reino celestial.

Vigiai e orai, pais e mães, para que não entreis em tentação.
Dedicai vosso coração e mente ao serviço de Deus. Não deveis ser
severos, mas ajoelhai-vos diante do Senhor com o coração suavizado
pela graça divina. Convertei-vos para que tenhais o zelo do Espírito
Santo. Que conforto é saber que o Senhor vos ajudará em toda
emergência. ...
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Os filhos são propriedade de Deus, 15 de Outubro 609

“Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal
de Cristo.” 2 Coríntios 5:10. Lede este capítulo inteiro. Lede o capí-
tulo 6 e orai por vossos filhos. “E nós, na qualidade de cooperadores
com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça
de Deus.” 2 Coríntios 6:1.

Pais e mães, que assumistes a responsabilidade de trazer filhos
ao mundo. Considerais vós que não deveis trabalhar em vão? “E nós,
na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que
não recebais em vão a graça de Deus.” ... Agora, isso compreende
experiência cristã. Há aqui vasto encorajamento. Aqui estão as
graças que devemos receber se preenchermos as condições. Pais,
mães, se não fordes convertidos avaliareis vossas vantagens se não
cumprirdes com as condições? ... Vossos filhos são a propriedade do
Senhor que vos foi confiada para serem criados na Sua instrução e
admoestação. — Manuscrito 61, 1911.
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Permanecer em Cristo, 16 de Outubro

Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não
pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer

na
[336]

videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em
Mim. João 15:4.

Cristo permite que a provação sobrevenha a Seus seguidores
para que sejam levados a buscar o Senhor mais zelosamente. Então,
quando vierem as provas, não penseis que o Senhor é vosso inimigo.
Ele purifica por uma razão. Ele não deseja que vos desanimeis,
mas vos provará para ver se sereis fiéis a Ele e vos conduzireis
prudentemente em toda circunstância. Ele não deseja afastar-vos,
mas atrair-vos para mais perto do Senhor. Em Deus está a única
esperança do cristão em tempo de perplexidade.

Não faleis aos outros sobre vossas provações pois eles têm provas
suficientes a suportar, e nossos amigos humanos nem sempre podem
compreender. É vosso privilégio ir Àquele que sempre entenderá
porque Sua vida na Terra era de constante prova e perplexidade,
suportada sem falha e pecado. ...

Não é suficiente que de vez em quando façamos uma oração, e
que de vez em quando ajamos justamente. Deveis possuir os atributos
de Cristo habitando em vós e atuando constantemente em vossa vida.
Quantos de nós têm esta experiência? Contudo, podemos tê-la, e
tendo-a, seremos as pessoas mais felizes sobre a face da Terra. Com
a palavra de Cristo habitando em nós, daremos evidência de que
recebemos inteiramente Aquele que em Sua humanidade viveu uma
vida sem pecado. Na força da divindade venceremos toda tendência
para o mal. ...

A diferença entre o caráter de Cristo e o caráter de outros homens
de Seu tempo era patente em toda parte; e devido a essa diferença o
mundo O odiava. Odiava-O por Sua bondade e Sua estrita integri-
dade. E Cristo declarou que aqueles que manifestassem os mesmos
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atributos seriam igualmente odiados. Aos nos aproximarmos do fim
do tempo, esse ódio pelos seguidores de Cristo será mais e mais
manifesto.

Cristo tomou a humanidade e suportou o ódio do mundo para
que pudesse revelar a homens e mulheres que estes poderiam viver
sem pecado, que suas palavras, atos, seu espírito, poderiam ser santi-
ficados para Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos
esse poder em nossa vida. Quando a luz do Céu repousar sobre nós
continuamente, representaremos a Cristo. Foi a justiça revelada em
Sua vida que O distinguiu do mundo e despertou seu ódio. ...

As palavras de Cristo são ditas para Seu povo em todas as épocas
— para nós sobre quem o fim dos séculos é chegado. — Manuscrito
97, 1909.
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Aceitando o convite, 17 de Outubro[337]

O reino dos Céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas
de seu filho. Mateus 22:2.

O Senhor Deus proveu um banquete para toda a raça humana. É
representado na parábola como uma grande ceia onde há um festival
preparado para toda pessoa. Todos quantos estão ligados com esta
ceia podem desfrutar a festa celestial, que é o evangelho. Essa festa
está aberta a todos quantos o recebam. Todos são insistentemente
convidados a vir. ...

Todos quantos são participantes da festa das bodas, a festa do
evangelho, por este ato afirmam que aceitaram a Cristo como seu
Salvador pessoal. Vestem Seu traje característico. Aceitaram a ver-
dade tal qual é em Jesus, que é a veste da justiça de Cristo. Somente
aqueles que honram a Cristo é que aceitam o convite: “...tudo está
pronto; vinde para as bodas” (Mateus 22:4); vinde à festa das bodas
do Cordeiro. Estes se vestem de linho branco, o puro e limpo caráter
revelando que não mais vivem a velha cidadania que viviam quando
na ignorância. Sua conversação é mudada e segue totalmente outra
orientação. ...

Todos quantos têm a luz da Palavra que lhes foi apresentada são
altamente favorecidos. Essa Palavra é o pão da vida para aqueles
que dela comem. “Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e
exclamou: Graças Te dou, ó Pai, Senhor do Céu e da terra, porque
ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos
pequeninos.” Lucas 10:21.

Os sacerdotes, escribas e governantes eram tão auto-suficientes
que não atendiam às palavras de Cristo. Estavam convictos, seu
entendimento estava convencido, mas eles não queriam receber o
Enviado de Deus.

Haviam sido privilegiados com toda vantagem temporal e espi-
ritual, mas Cristo os considerou como rejeitadores de toda a mise-
ricórdia, compaixão, ternura e amor que Ele veio trazer ao mundo.
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Aceitando o convite, 17 de Outubro 613

Volveram-se da luz e da evidência que Cristo lhes deu, e desprezaram
Sua misericórdia. Ele os encarou com ansioso desejo, e declarou:
“Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado.” Lucas 10:21. Ele Se
angustiava pelo fato de que as pessoas mais favorecidas sobre a face
da Terra fossem exatamente as mesmas que O negavam e recusavam
Seu oferecimento de vida eterna.

Deve haver um constante progresso de nossa parte. A revelação
do Pai ao instrumento humano será de tal natureza que a mente pode
apreender e compreender. Todos que prosseguem firmemente em
conhecer a verdade tal como é em Jesus, saberão que há ainda mais
a ser aprendido. Expansão, desenvolvimento, um aumento de fé e
santidade nos concederão uma experiência na vida religiosa e esta é [338]
a lei da vida cristã. — Manuscrito 143, 1898.
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Cristo: nosso exemplo no trabalho, 18 de Outubro

É necessário que façamos as obras dAquele que Me enviou,
enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.

João 9:4.

Os anos estão passando rapidamente, levando seu registro para
a eternidade. Onde quer que virdes trabalho a ser feito, fazei vosso
melhor, segundo a ordem de Cristo. Ponde-vos sob a disciplina de
Deus. Aquele que professa ser um cristão, e todavia age segundo o
espírito de um mundano, dá testemunho de ser um falso discípulo.
...

Houvesse a mensagem sido levada como o Senhor especificou,
no poder do Espírito, milhares teriam sido trazidos ao conhecimento
da verdade. ... O Céu deve ser refletido no caráter do cristão. Ele
deve trabalhar da maneira como Cristo trabalhou. Nossa causa po-
deria estar anos adiantada em comparação com o que ocorre. Era
plano de Deus que aqueles que estão em trevas vissem grande luz.
... A obra de Cristo foi de constante progresso. Em Sua vida Ele nos
deixou um exemplo de como devemos trabalhar. Ele saía constante-
mente fazendo o bem. ... Não havia esgotamento de Sua paciência,
nenhuma contenção de Seu amor.

Estou encarregada de uma mensagem a todos sobre os quais a
luz da verdade tem brilhado. Devem trabalhar paciente e perseveran-
temente pelos milhares a perecer em seus pecados, espalhados em
todas as terras, como restos naufragados numa praia deserta. Todos
que compartilham da glória de Cristo devem compartilhar de Seu
ministério, ajudando o pobre, o fraco, o desabrigado. ...

Falamos de educação superior. Esta é a mais elevada educação
— tornar a vida de Cristo nosso constante livro de estudo. Que
toda pessoa cujo nome está nos livros da igreja ponha de lado todo
orgulho, toda frivolidade, todo desejo de seguir as modas do mundo.
Devemos receber de Cristo a mais elevada educação possível, a fim
de que não conduzamos as pessoas a caminhos que Deus proíbe. Não
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deve haver limite à perfeição do exemplo que devemos estabelecer
para os incrédulos. Nenhuma obra relapsa e descuidada deve ocorrer [339]
em nosso preparo e experiência religiosa.

Os seres humanos não têm direito de pensar que haja um limite
para os esforços que devem ser empreendidos na obra de salvar
pessoas. Os que são verdadeiramente convertidos compreenderão
que nunca verão o Senhor em Sua glória a menos que formem
caráter que se harmonize com o caráter de Cristo. Aqueles que são
indiferentes com respeito a trazer palavras e pensamentos e ações
em harmonia com Cristo, nunca entrarão pelos portões da cidade de
Deus. Preciosos resultados seguir-se-ão aos esforços empreendidos
a partir de sincero amor por Cristo. O Senhor apela a Seu povo para
assumir a obra a que Ele o tem chamado desde o princípio. — Carta
104, 1910.
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Palavras de ânimo, 19 de Outubro

Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas
dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda O louvarei, a Ele,

meu auxílio e Deus meu. Salmos 42:11.

Estais posicionados ao lado do mundo, ou do lado de Cristo?
De que valor seria o mundo inteiro para mim, com todo o ouro
e prata que pudessem ser reunidos? De que valor seria para vós?
Meu período de vida está quase concluído. Muitos, muitos de meus
primeiros colegas estão agora no túmulo. Tudo quanto permanece
de nossa outrora grande família é uma de minhas irmãs — e ela
está fraca. Deus me deu força. Ele é a saúde de meu semblante.
Toda manhã, regozijo-me nEle. Sei que Lhe tenho confiado a guarda
de minha alma, como a um fiel Criador; e sei que Ele nunca me
desapontou. Se depositais vossa confiança nEle, o Senhor também
dará a cada um de vós Sua força, Sua graça, Sua salvação.

Quando alguém vos pergunta como vos estais sentido, não vos
queixeis nem murmureis, nem penseis em algo sombrio para dizer
a fim de conquistar sua simpatia; antes, tomai essa pessoa pela
mão, declarando: “Louvado seja Deus! Bom é o Senhor, e digno
de louvor! Eu O amo porque Ele me amou primeiro.” Seja vossa
conversação alegre e cheia de esperança. Não faleis com desalento
comentando vossa falta de fé e vossas dores e sofrimentos, pois o
diabo se deleita em ouvir tais palavras. Quando falais sobre assuntos
sombrios estais glorificando o inimigo. Falai de fé, esperança e
coragem, glorificando assim a Deus.[340]

Em lugar de espalhar rumores, criando maledicência, converse-
mos sobre o inigualável poder de Cristo, e falemos de Sua glória,
magnificando e elevando o Senhor Deus dos exércitos e preparando-
nos para cantar o cântico de vitória no reino de glória. Começando
agora a entoar cânticos de vitória e gratidão, podemos preparar-
nos para entoar o cântico de Moisés e do Cordeiro, quando nos
encontrarmos sobre o mar de vidro.
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O Senhor estará conosco durante esta vida se permitirmos que
Seu Espírito nos conduza e se não negligenciarmos glorificar Seu
nome. Deveríamos trazer o máximo do Céu quanto possível a esta
vida. A luz do Céu brilhando no coração será transmitida em palavras
de prazer, em atos de bondade àqueles que nos cercam. Tendo-nos
familiarizado com Deus, quando Ele vier seremos capazes de dizer:
“Eis que Este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos
salvará.” Isaías 25:9. — Manuscrito 11, 1901.
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Prometido poder para vencer, 20 de Outubro

E a vida eterna é esta: que Te conheçam a Ti, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3.

Entre tudo que possa estar ao nosso alcance, não há nada que
deva ser comparado à Palavra de Deus como nosso instrutor. Se
chegarmos a íntima relação com Deus, se submetermos a Deus
aquilo que Lhe pertence — nossa mente, nosso coração, e tudo que
há em nós — encontraremos verdadeiramente paz e felicidade que
não podemos obter em nenhum outro lugar.

De que vale viver neste mundo dependendo do aplauso e recrea-
ções que aqui podemos encontrar? Essas coisas trazem felicidade?
Não; somente nos trazem intranqüilidade e insatisfação, e ao mesmo
tempo estamos perdendo o mais precioso tesouro, as mais ricas bên-
çãos que Deus nos pode conceder. Precisamos compreender muito
mais do que temos feito, qual é o valor de nossa alma. Precisamos
saber o que faremos para realizar as obras de Deus. “A obra de Deus
é esta: que creiais nAquele que por Ele foi enviado.” João 6:29.

Jesus proclamou no último grande dia da festa: “Se alguém
tem sede, venha a Mim e beba” (João 7:37); e novamente O ou-
vimos declarando: “Vinde a Mim, todos os que estais cansados e[341]
sobrecarregados, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo e
aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração; e acha-
reis descanso para a vossa alma. Porque o Meu jugo é suave, e o
Meu fardo é leve.” Mateus 11:28-30. Já tentastes fazê-lo? Muitos o
fizeram e sabem que as palavras de Cristo são verdadeiras e seguras
e que quando os problemas surgiram... olharam a Jesus e foram
confortados e fortalecidos.

Cristo prometeu que se tomarmos nosso jugo junto com ele,
acharemos paz, conforto e esperança, e conheceremos por experi-
ência que Suas palavras são verdadeiras. Ele deseja que todos se
salvem. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu
Filho unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha
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a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não
para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por
Ele.” João 3:16, 17.

Jesus Cristo sabia que a humanidade não tem poder em si mesma
para resistir às tentações do inimigo das almas e, portanto, revestiu
Sua divindade com a humanidade, deixou Seu trono real e alto co-
mando e veio a este mundo todo marcado e afetado pela maldição,
humilhando-Se a fim de dar-nos um exemplo. ... Ele veio a este
mundo, não para assistir a corridas de cavalo, não para freqüentar
teatros, mas veio com mansidão e humildade e nos convida a apren-
dermos dEle. ... Fazendo isto obteremos o poder moral por cuja
concessão a nós, Ele deixou as cortes celestes. — Manuscrito 16,
1895.
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“Convém que ele cresça...”, 21 de Outubro

Convém que Ele cresça e que eu diminua. João 3:30.

Numa ocasião os dirigentes judeus enviaram mensageiros a João
Batista com a indagação: “Quem és tu? ... Ele respondeu: Eu sou a
voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como
disse o profeta Isaías.” João 1:19, 23.

Ninguém dos que ouviam as palavras de João e notavam sua
dedicação podia duvidar de que ele se referia ao Cristo que há tanto
tempo havia sido prometido ao mundo. ... Multidões aceitaram a
pregação de João. ... Muitos acariciavam no coração a esperança de
que ele fosse o Messias. Mas quando João notou o povo volvendo-se
para ele, procurou dirigir a mente deles para Aquele que era vindo.
...

Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens
do céu, uma obra tal como a de João Batista deve ser realizada. Deus[342]
apela a homens para prepararem um povo que permaneça no grande
dia do Senhor. A mensagem que precedia o ministério público de
Cristo era: Arrependei-vos, publicanos e pecadores; arrependei-vos,
fariseus e saduceus; “arrependei-vos, porque está próximo o reino
dos céus”. Mateus 3:2. Como um povo que crê no aparecimento de
Cristo para breve, temos uma mensagem a transmitir: “Preparai-vos
para encontrar vosso Deus.” Nossa mensagem deve ser tão direta
quanto foi a mensagem de João. Ele repreendeu reis por sua iniqüi-
dade. Não obstante sua vida estivesse em perigo, ele não hesitou
em declarar a palavra de Deus; e nossa obra nesta época deve ser
realizada com igual fidelidade.

A fim de dar tal mensagem, como João, temos que possuir uma
experiência espiritual semelhante à dele. ... Temos que contemplar a
Deus, e ao contemplá-Lo, perder de vista o eu.

João tinha por natureza as faltas e fraquezas comuns à humani-
dade, mas o toque do amor divino o havia transformado. Quando,
após o ministério de Cristo ter começado, os discípulos de João vie-
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ram a ele com a queixa de que todos os homens estavam seguindo o
novo Mestre, João demonstrou quão claramente compreendia sua
relação para com o Messias, e quão alegremente acolheu aquele para
quem havia preparado o caminho. ... “Convém que Ele cresça e que
eu diminua.” João 3:30. Olhando pela fé ao Redentor, João havia
se elevado à altura da abnegação. Ele buscou não atrair os homens
para si, mas elevar seus pensamentos mais e ainda mais alto, até que
pudessem descansar no Cordeiro de Deus. ...

Aqueles que são fiéis a seu chamado como mensageiros de Deus,
não buscarão honra para si mesmos. O amor ao eu será absorvido
pelo amor por Cristo. Reconhecerão ser sua obra proclamar, como
fez João Batista: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo!” João 1:29. Elevarão a Jesus, e com Ele a humanidade será
elevada. — Manuscrito 113, 1907.
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O evangelho é poderoso, 22 de Outubro

Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de
Deus a mim confiada para vós outros; pois, segundo uma

[343]
revelação, me foi dado conhecer o mistério. Efésios 3:2, 3.

Mediante divina revelação, o plano de salvação, como operado
por Cristo, tornou-se claro para Paulo. Chamado por Deus, ele de-
veria ensinar os homens que a partir de um estado de desesperança,
mortos em ofensas e pecados, havia livramento mediante o evange-
lho de Jesus Cristo. Havia vida e poder para alcançar a santidade. Por
causa dessas revelações, Paulo foi abençoado com uma maravilhosa
percepção. Conquanto não pudesse apresentar a outros tudo que
ele próprio havia visto, estava firmemente estabelecido e alicerçado
na verdade. Nenhum sofrimento ou reprovação poderiam jamais
levá-lo a negar as grandes verdades que lhe haviam sido reveladas.
Nenhuma apresentação de teorias falsas poderia afastá-lo da influên-
cia das grandes visões que ele havia recebido das coisas celestes.
Ele não podia aceitar fantasiosas idéias que tenderiam a tornar sem
efeito as revelações que havia recebido das sagradas verdades de
Deus.

O evangelho, tal como Paulo apresenta em seus escritos, é tão
poderoso hoje como quando ele escreveu. Para homens em todas as
épocas tornam-se conhecidos os ricos tesouros da graça de Cristo,
ao abundante amor de Deus como revelado mediante Seu Filho.
Podemos nós, enquanto numa condição fria e sem vida, apreciar
essas verdades?

O evangelho de Cristo foi pregado à nação judaica. Tivessem
eles aceito essas verdades, e isso teria representado sua salvação.
Mediante a crença em Cristo eles poderiam ter-se tornado membros
da família real, manifestando ao longo das eras sucessivas as riquezas
de Sua graça. Mas eles, como nação, rejeitaram a Cristo, recusaram
Suas ofertas de misericórdia e foram cortados da vinha original, para
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que os gentios pudessem ser enxertados. Eles ainda têm o privilégio
de se tornarem participantes da salvação de Deus com os gentios.
A crença em Cristo operará em todo homem uma transformação de
caráter.

Mediante a transformadora graça de Cristo, os frutos do Espírito
são manifestados na vida daqueles que outrora estavam mortos em
ofensas e pecados. Em disposição, em palavras, e em ações, são
vistos como participantes da natureza divina. ...

Sob a direção do Espírito Santo, o evangelho foi pregado igual-
mente a judeus e gentios. O muro de separação que havia separado
os judeus foi derrubado em Cristo Jesus. “Pois, em um só Espírito,
todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos,
quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só
Espírito.” 1 Coríntios 12:13. — Manuscrito 111, 1906.
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Nenhum atalho ao paraíso, 23 de Outubro[344]

Conheço as tuas obras — eis que tenho posto diante de ti uma
porta aberta, a qual ninguém pode fechar — que tens pouca
força, entretanto, guardaste a Minha palavra e não negaste o

Meu nome. Apocalipse 3:8.

Não existe um atalho para o Paraíso restaurado. A mensagem
dada ao homem para estes últimos dias não deve misturar-se com
invenções humanas. Não devemos apoiar-nos nas práticas de legis-
ladores humanos. Devemos ser indivíduos humildes em oração, não
agindo como aqueles que estão cegados pelos agentes satânicos. ...

A maior luz e bênção que Deus nos tem concedido não é uma
segurança contra a transgressão e apostasia nestes últimos dias.
Aqueles a quem Deus tem exaltado a elevadas posições de confiança
podem volver-se da luz celestial para a sabedoria humana. Então sua
luz se transformará em trevas, as capacidades concedidas por Deus
serão como um ardil, e seu caráter uma ofensa a Deus.

Deus não será enganado. Um afastamento dEle tem sido e sem-
pre será seguido por seus seguros resultados. A prática de atos que
desagradam a vontade de Deus, a menos que sejam objeto de de-
cidido arrependimento e perdão, em vez de se buscar justificá-los,
levam o malfeitor ao engano, passo a passo, até que muitos pecados
são cometidos sem levar em conta a punição. Todos quantos queriam
ter um caráter que os torne coobreiros de Deus e receber a aprovação
divina devem separar-se dos inimigos de Deus, e manter a verdade
que Cristo confiou a João [o Revelador] para que transmitisse ao
mundo. ...

A revelação de Cristo a João é uma mensagem maravilhosa, ...
exaltada e solene. A apresentação desta mensagem com decidida
ênfase requer todos os talentos e capacidades que Deus concedeu
aos homens. Quando João a recebeu, foi influenciado pelo Espírito
Santo. ...
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Aqueles que alegam ser discípulos de Cristo, muitas vezes ex-
pressam dureza de coração e cegueira mental, porque não decidem
praticar a vontade do Senhor em lugar da sua. Motivos egoístas se
introduzem e tomam posse da mente e caráter, e em sua auto-confi-
ança presumem que seu próprio caminho está repleto de sabedoria.
Não estão interessados em seguir os caminhos e palavras de Deus.
As circunstâncias, dizem, alteram os casos. Admitem práticas mun-
danas e são tentados e desviados. Atuaram segundo seus próprios
desejos não santificados, preparando caminhos tortuosos para que
seus pés e os de outros os trilhassem. O coxo e o fraco supõem
estar sendo conduzidos por Deus, e portanto acreditam que seu jul-
gamento deve estar certo. Assim, muitos seguem por trilhos falsos,
não estabelecidos para que neles caminhem os redimidos do Senhor. [345]
— Manuscrito 139, 1903.
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O céu: veraneio do cristão, 24 de Outubro

Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do
nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Tito 2:13.

Cristo em breve virá pela segunda vez. Deveríamos falar sobre
isso muitas vezes. Deveria ser o mais elevado pensamento de nossa
mente. Ele vem, com poder e grande glória, e todo olho O verá.
Todos os santos anjos O acompanharão. Desse cortejo, João escreve:
“Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e
milhares de milhares.” Apocalipse 5:11.

A trombeta ainda não soou. Aqueles que desceram à tumba
ainda não proclamaram: “Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde
está, ó morte, o teu aguilhão?” 1 Coríntios 15:55. Os justos mortos
ainda não foram arrebatados com os santos vivos para encontrar seu
Senhor no ar. Mas está próximo o tempo em que terão cumprimento
as palavras proferidas pelo apóstolo Paulo: “Porquanto o Senhor
mesmo, dada a Sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e
ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em
Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o en-
contro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o
Senhor.” 1 Tessalonicenses 4:16, 17. Precisamos ser transformados
a fim de sermos semelhantes ao Salvador. Filipenses 3:21. Agora
é o tempo para acrescentarmos à vida diária as virtudes da vida de
Cristo. Não temos tempo a perder. Se falharmos em nossa edificação
de caráter, perderemos a vida eterna. Precisamos edificar sobre o
verdadeiro fundamento. ... Precisamos fazer a obra de Cristo e estar
constantemente vigiando e orando. Então estaremos prontos para
Seu aparecimento, preparados para receber a vida eterna.

Todos quantos queiram serão vencedores. Lutemos zelosamente
para alcançar o padrão estabelecido diante de nós. Cristo conhece
nossas fraquezas, e a Ele devemos ir diariamente em busca de auxílio.
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Não nos é necessário obter força com um mês de antecedência.
Devemos vencer dia a dia.

A Terra é o lugar de preparação para o Céu. O tempo passado
aqui é o inverno do cristão. Aqui os ventos gelados da aflição sopram
sobre nós, e as ondas de angústias rolam contra nós. Mas no futuro [346]
próximo, quando Cristo vier, sofrimento e lamentação terão fim,
para sempre. Então será o veraneio do cristão. Todas as provas terão
findado e não haverá mais doença ou morte. “E lhes enxugará dos
olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem
pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.” Apocalipse
21:4. — Manuscrito 28, 1886.
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Crer para receber, 25 de Outubro

Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede
que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24.

Muitos alegam que desejam ser salvos, que desejam ser filhos e
filhas de Deus, mas de maneira muito patética se queixam de Deus
porque não sentem como julgam que deveriam sentir-se. Declaram:
“Sei que tenho muito por que ser grato. O Senhor tem-me abençoado
muitas vezes; mas não posso me sentir como desejaria. Não ouso
aplicar a mim as promessas e dizer que sou um filho de Deus. Creio
que Ele abençoa outros. Creio que Ele os receberá — mas não a
mim. Não posso crer que Ele perdoará os meus pecados.”

Isto está claramente definido como descrença e é pecado diante
de Deus, pois desonra a Deus e limita o Santo de Israel. Cristo é
vosso Salvador. Ele pode ser achado por todos quantos O buscam de
todo o coração. As graciosas promessas são dadas a Sua igreja, e se
tendes dado os passos requeridos na conversão, se tendes feito aberta
confissão de Cristo, sois parte do corpo de Cristo, uma parte de Seu
grande todo. Ansiedade, questionamentos e desconfiança de Deus
revelam que não credes nEle e não vos apropriais das promessas
para vós mesmos. Por esse motivo, não alcançais aquele conforto,
esperança e coragem no Senhor que é vosso privilégio e dever ter
toda hora do dia e todo dia da semana. Amais a Jesus? Ansiais por
Sua paz? Então crede, e os anseios de vossa alma serão satisfeitos.
...

Sois indesculpáveis se nutris a alma com vossa descrença, dúvi-
das e se fordes a outros com vossas queixas, pois não existe desculpa
que vos possa justificar, diante das palavras que Cristo proferiu. Elas
são cheias de conforto, cheias de esperança e segurança para sempre.
Se desconsiderardes essas Suas palavras e deixardes as refrescantes
neves do Líbano para buscar refrigério de fontes humanas, não te-
reis paz ou conforto, porque recusais o auxílio que Deus vos pode
conceder.
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O Senhor declara que as portas do inferno não prevalecerão con- [347]
tra Sua igreja. Todo sincero membro da igreja pode incluir-se nestas
promessas e dizer: “Sou do Senhor. Em Sua força sou invencível.”
Daí não vos ponhais numa atitude lamentosa representando mau ao
meu Senhor, agindo como se Ele vos houvesse insultado dando-vos
promessas que não há de cumprir, como se estivésseis tendo um
tempo difícil e estais sendo deixados sozinhos para combater contra
os poderes das trevas.

Ele declara: “Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.”
João 14:18. Credes individualmente nessas palavras? Ou as tratais
como fábulas? Aprendei-as pela fé, e aceitai-as e nelas vos rego-
zijais? Isso é comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus.
— Manuscrito 42, 1890.
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Cristo falou a verdade, 26 de Outubro

Jamais alguém falou como este homem. João 7:46.

Enquanto na Terra, o Filho de Deus foi o Filho do homem;
contudo, houve ocasiões em que Sua divindade transpareceu na
manifestação de poder superior. ...

A verdade nunca se enfraqueceu nos lábios de Cristo. A verdade
nunca se desvaneceu em Suas mãos. As palavras de verdade fluíam
de Seus lábios com surpreendente frescor e poder, como uma nova
revelação. Que todos se assegurem de que Cristo nada proferiu de
fantasioso ou sentimental. Ele saiu da parte do Pai para ser a Luz do
mundo. Essa luz não foi oculta sob um alqueire.

Cristo falava com autoridade sobre todo assunto. Toda verdade
que era essencial para Seu povo foi revelada em Seus ensinos com a
infalível segurança de conhecimento certo. Ele não proferia enganos,
nem meras probabilidades, nenhuma opinião humana citada por
homens — somente verdades. Suas afirmações eram princípios
estabelecidos por conhecimento pessoal. Ele previu as enganosas
doutrinas que encheriam o mundo, mas não expressou nenhuma
delas. Nenhuma fábula, nenhuma falsa teoria revestida em bela
linguagem procedia dos lábios do grande Mestre. Em todos os Seus
ensinos Ele tratou das imutáveis posições da verdade bíblica. Cristo...
veio para expressar o ideal de toda verdade. Ele revelou gema após
gema de preciosa verdade. ...

A cada um daqueles que designou como Seus instrumentos o
Senhor envia a mensagem: “Toma a tua posição no teu posto de
dever e permanece firme pelo que é reto.” Sou instruída a dizer a[348]
todos os obreiros de Deus: “Se sois os enviados de Deus encontrai
vossos lugares. Não assimileis os fantasiosos sentimentos de seres
humanos que não são ensinados por Deus. Cristo está esperando
para vos conceder percepção no que respeita a coisas celestiais;
esperando para despertar vosso pulso espiritual a crescente atividade.
Não mais deixeis que qualquer má influência ou propensão, natural
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Cristo falou a verdade, 26 de Outubro 631

ou adquirida vos leve a subordinar as reivindicações de interesses
futuros, eternos, aos negócios comuns desta vida. Nenhum homem
pode servir a dois mestres cujos interesses não estejam em harmonia.
‘Não podeis servir a Deus e às riquezas.’” Mateus 6:24. ...

Cristo não julgou por usurpação ser igual a Deus, e contudo não
Se agradou a Si mesmo. Tomou sobre Si a natureza humana para
nenhum outro propósito a não ser colocar o homem em posição
vantajosa perante o mundo e todo o universo celestial. Ele leva
a humanidade santificada para o Céu, para ali reter a humanidade
eternamente como teria sido, caso o homem jamais houvesse violado
a lei de Deus. Ele transforma em reis e sacerdotes para Deus, os
vencedores, que na Terra, são participantes da natureza divina. —
Manuscrito 156, 1903.
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Pensar em confiança, não em problemas, 27 de
Outubro

Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai
compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5:17.

Confia-te às mãos de Deus. Cessa de queixar-te, mesmo que
suponhas que há algo de que se queixar. Satanás diz: “perturbá-lo-ei
até que naufrague na fé”; mas não necessita ser vencido por seus
enganos. Deus te sustentará se O permitires. Às vezes és inclinado a
fazer uma submissão completa a Deus, e então te sentes descansado;
mas recuas e não deixas Jesus levar tuas cargas.

Desejas que a vontade de Deus seja cumprida em ti, mas ao
mesmo tempo recuas da dor e sacrifício próprio envolvidos em
tê-la cumprido. A fim de que a vontade de Deus se cumpra em ti
deves confiar em teu Pai celestial tal como uma criança confia em
seu pai. Mas tens um coração ansioso, perturbado; tens na verdade
temor de confiar-te a Deus, temeroso das conseqüências que uma
tal submissão possa envolver. Eu te imploro a não maculares tua
experiência cristã.

O Espírito te fala: “Não sejas insensato, mas compreende qual
é a vontade do Senhor.” Em palavras e atitudes revelas fraqueza de[349]
caráter, quando estás sob a impressão de que não és bem tratado e
não mereces a confiança e consideração que deverias ter. ...

Deves saber que Deus te tem sob Seu especial cuidado; deves
confiar nEle porque O amas e Ele te ama. Ele susterá todos quantos
depositam confiança nEle. Deus fará com que tudo opere para tua
santificação se parares de murmurar e nEle confiar. As palavras
ditas a ti por Aquele que não comete um erro foram: “Não caias na
tentação de prejudicar tua própria vida e tornar-te arrasado por tuas
próprias reflexões, as quais são freqüentemente insinuações diretas
de Satanás.” Manténs vívida em tua mente tuas próprias reclamações,
e retornas vez após vez às mesmas coisas, despedaçando e ferindo
tua própria alma. ...
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Não tragas as coisas desagradáveis do passado a tua vida pre-
sente. Testifica de que a vida com Cristo não é um fracasso. Fala de
Cristo; seja Ele o teu companheiro. Despede a Satanás, anda com
Jesus e sê Seu companheiro. Nunca, nunca dê a Satanás a satisfação
de insinuar a ti e a outros que nossa fé é um equívoco, um engano.

Há uma obra a ser realizada pelo Espírito Santo no coração;
quando isso é cumprido, águas amargas não mais fluirão, mas a
promessa será cumprida: “A água que Eu lhe der será nele uma fonte
a jorrar para a vida eterna.” João 4:14. Podes permanecer somente
em Deus. Quando o coração está reconciliado com Deus, o fato será
tornado manifesto em tua associação com os teus irmãos. Ver-se-á
que Cristo está habitando no templo da alma. — Carta 10, 1894.
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Diferentes, por causa de Cristo, 28 de Outubro

Não seguirás a multidão para fazeres mal; nem deporás, numa
demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito.

Êxodo 23:2.

Ser singular pelo simples fato de ser diferente é decididamente
detestável, abaixo da dignidade de um cristão, mas ser singular por-
que é necessário assim ser como resultado de adorar a Deus e a Ele
somente, coloca a dignidade do Céu sobre o homem. Não devemos
temer ser diferentes quando o dever requer que assim sejamos para
exaltar e honrar a Deus. ...

Não cortejeis a singularidade pelo gosto de ser diferentes, mas[350]
em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. E neste caso não
devemos nem mesmo preocupar-nos com a multidão que esteja
contra nós. “Não seguirás a multidão para fazeres mal.” Êxodo 23:2.
Porque o mundo tem tornado sem efeito a lei de Deus, será uma
virtude transgredir essa lei? Pode parecer ao mundo uma questão
insignificante que o cristão esteja em harmonia com o mundo pelo
simples ato de observar o domingo como o dia de repouso, em lugar
do sétimo dia, mas em Sua Palavra Deus declara ser o sétimo o “Meu
santo dia”. Isaías 58:13. O homem do pecado declara: “Faço um
sábado para vós e guardareis o primeiro dia da semana.”...

Deus tem uma igreja. Não é grande catedral, nem é a instituição
nacional, nem são as várias denominações; trata-se do povo que ama
a Deus e guarda os Seus mandamentos. “Onde estiverem dois ou
três reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles.” Mateus 18:20.
Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de
Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a
eternidade é que pode constituir uma igreja.

Onde estão presentes dois ou três dos que amam e obedecem
aos mandamentos de Deus, ali Jesus preside, seja no desolado lugar
da Terra, no deserto, na cidade circundada por muros. A glória de
Deus tem penetrado os muros da prisão, enchendo de raios gloriosos
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de luz celestial o mais escuro calabouço. Seus santos podem sofrer,
mas seus sofrimentos haverão de espalhar sua fé, como se deu com
os apóstolos do passado, e ganharão almas para Cristo e glorificarão
Seu santo nome. A mais amarga oposição expressa por aqueles que
odeiam o grande padrão moral divino de justiça não deveria abalar e
não abalará a pessoa resoluta que confia plenamente em Deus. ...

Os que são praticantes da palavra estão edificando seguramente,
e a tempestade e tormenta da perseguição não abalarão seu alicerce,
porque sua alma está firmada na Rocha eterna. — Carta 108, 1886.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.108%2C.1886


A natureza revela imperfeitamente a Deus, 29 de
Outubro

Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não O conheceu
por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que

crêem pela
[351]

loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21.

A existência de um Deus pessoal, a unidade de Cristo com Seu
Pai, permanecem como fundamento de toda verdadeira ciência. Da
natureza podemos obter somente uma imperfeita idéia da grandeza
e majestade de Deus. Vemos a operação de Seu poder e Sua sabe-
doria, mas Ele próprio está além de nossa compreensão. O oceano,
a catarata, as elevadas e íngremes montanhas revelam apenas im-
perfeitamente as obras de Suas mãos. Satanás introduziu confusão
e deformação na criação de Deus. É necessário algo mais do que a
natureza para revelar o caráter do Pai.

Cristo veio à Terra para revelar o que mentes finitas podem com-
preender da glória de Deus. Ele veio para unir a divindade com a
humanidade, para que mediante Ele, com caráter aperfeiçoado, os
seres humanos pudessem finalmente contemplar a Deus na plenitude
de Sua glória. Mediante os méritos do sacrifício que Ele realizou
podemos tornar-nos “co-participantes da natureza divina, livrando-
vos da corrupção das paixões que há no mundo”. 2 Pedro 1:4. Os
brilhantes raios da divindade passam através de Cristo a Seus segui-
dores. “A todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no Seu nome.” João
1:12. ...

Nestes dias, muitos enganos estão sendo ensinados como ver-
dade. Alguns de nossos irmãos têm ensinado opiniões que não
podemos apoiar. Idéias fantasiosas, interpretações forçadas e peculi-
ares da Escritura estão sendo introduzidas. Alguns desses ensinos
podem parecer agora jotas ou tis, mas crescerão e se tornarão ardis
para os inexperientes.
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Precisamos pesquisar as Escrituras diariamente, para que possa-
mos conhecer o caminho do Senhor e para não sermos enganados
por discursos religiosos. O mundo está repleto de falsas teorias e se-
dutoras idéias espiritualistas, que tendem a destruir a clara percepção
espiritual e desviar da verdade e da santidade. Especialmente neste
tempo precisamos atender à advertência: “Ninguém vos engane com
palavras vãs.” Efésios 5:6.

Devemos ser cuidadosos para não interpretarmos erradamente
as Escrituras. Os claros ensinos da Palavra de Deus não devem ser
espiritualizados de modo a que a realidade seja perdida de vista. Não
forceis o sentido de sentenças na Bíblia num esforço para apresentar
algo diferente, a fim de agradar à fantasia. Tomai as Escrituras tal
como rezam. Evitai especulações vãs. — Manuscrito 30, 1904.
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Os enganos satânicos dos últimos dias, 30 de
Outubro

[352]
Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permanecei cegos;
bêbados estão, mas não de vinho; andam cambaleando, mas

não de bebida forte. Isaías 29:9.

É-me apresentado que em nossa experiência temos enfrentado e
enfrentaremos esta exata condição. Homens que tiveram grande luz
e maravilhosos privilégios têm apanhado a palavra de líderes que
se julgam sábios, que foram grandemente favorecidos e abençoados
pelo Senhor, mas que se desvencilharam das mãos de Deus e se
colocaram nas fileiras do inimigo.

O mundo está inundado de enganos capciosos. Admitindo esses
enganos na mente humana, operará sobre a mente de outros, que têm
transformado em mentira a preciosa evidência da verdade de Deus.
Esses homens serão enganados por anjos caídos, quando deveriam
permanecer como firmes guardiães, vigiando pelas almas, como
aqueles que têm contas a prestar. Eles depuseram as armas de sua
milícia e deram ouvidos a espíritos sedutores. Tornam de nenhum
efeito o conselho de Deus e põem de parte Suas advertências e
reprovações, e estão positivamente do lado de Satanás. ...

Há uma embriaguez espiritual sobre aqueles que não deveriam
estar cambaleando como homens sob a influência de bebida forte.
Crimes e irregularidades, fraude, engano e tratamento desigual en-
chem o mundo, segundo o ensino do líder que se rebelou nas cortes
celestiais.

A história deverá repetir-se. Eu poderia especificar como será
no futuro próximo, mas o tempo ainda não chegou. As formas dos
mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás, e muitos se
unirão com aquele que ama e profere mentiras. Advirto nosso povo
de que bem em nosso meio alguns se volverão da fé e darão ouvidos
a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, e por esses a verdade
será difamada.
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Uma obra maravilhosa deve ser feita. Pastores, advogados, dou-
tores que permitiram que tais falsidades dominassem seu espírito
de discernimento serão eles próprios enganadores, unidos com os
enganados. Uma embriaguez espiritual tomará posse deles Ao servo
infiel o Senhor declara: “Tomai vosso prazer e caminhai em cegueira
como homens embriagados, pois após terdes muitas oportunidades e
recusardes prevalecer-vos delas, agireis finalmente como o bêbado,
lançando fora vossa esperança de vida eterna.”

Buscando esconder-se cuidadosamente do conselho do Senhor e
tornando a mentira o seu refúgio, interpretarão erradamente as ad-
vertências e mensagens que Deus enviou, pondo nessas advertências
suas falsas declarações, para tornar sem efeito a Palavra de Deus.
— Carta 311, 1905.
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Deus não muda, 31 de Outubro[353]

Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e
o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o

calcanhar. Gênesis 3:15.

Quão duro é para o homem andar humildemente com Deus, crer
em Sua Palavra e aceitar os Seus planos. As proposições de Satanás
parecem apresentar grandes vantagens, mas terminarão em ruína.
Vez após vez os homens descobrem por experiência o resultado
de recusar andar no caminho da obediência. Não irão outros obter
sabedoria de sua experiência? Pensemos na experiência de nossos
primeiros pais e temamos quaisquer planos que não se baseiem em
obediência à vontade de Deus.

Quando os homens aprenderão que Deus é Deus, não homem, e
que Ele não muda? Toda calamidade, toda morte, é uma testemunha
do poder do mal, bem como da verdade do Deus vivente. A Palavra
de Deus é vida, e permanecerá para sempre. Permanecerá firme por
toda a eternidade. Como pode o homem, conhecendo o que Deus é e
o que tem feito, escolher o caminho de Satanás em lugar do caminho
de Deus? Há somente um caminho para o Paraíso restaurado — o
caminho da obediência.

A mensagem dada ao homem para proclamar nesses últimos
dias não deve ser misturada com opiniões humanas. Nestes dias de
perigo, nada a não ser a obediência guardará o homem da apostasia.
Deus tem concedido ao homem grande luz e muitas bênçãos. Mas
a menos que esta luz e essas bênçãos sejam recebidas, não têm
qualquer segurança contra a apostasia e desobediência. Quando
aqueles a quem Deus tem exaltado a posições de elevada confiança
se volvem dEle e buscam sabedoria humana, sua luz se torna em
trevas, e quão grandes são essas trevas! Suas capacidades dadas em
custódia são-lhe um ardil. Tornam-se uma ofensa a Deus. ...

Sempre houve, e até que o conflito esteja encerrado, sempre
haverá um desvio de Deus. Os pecados têm uma íntima ligação.
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Um ato de desobediência, a menos que seja objeto de arrependi-
mento, leva a outro. Aquele que se justifica no pecado é levado,
passo a passo, ao engano, até que finalmente cometa pecados sem se
preocupar com o castigo.

Muitas vezes os professos seguidores de Cristo se encontram
com coração endurecido e olhos cegados porque não obedecem à
verdade. Motivos e propósitos egoístas tomam posse da mente. Em
sua confiança própria supõem que seu caminho é o da sabedoria. [354]
Não são determinados para seguirem o caminho que Deus tem
assinalado. Eles declaram que as circunstâncias modificam os casos,
e quando Satanás os tenta a seguir princípios mundanos, submetem-
se e fazendo caminhos tortuosos para seus pés, levam outros a se
desviar. O inexperiente segue onde vão, supondo que o julgamento
de cristãos tão experimentados deve ser sábio. — Manuscrito 135,
1902.
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Aceitando o plano do Salvador, 1 de Novembro

Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o
homem que nEle se refugia. Salmos 34:8.

[Cristo] foi o Príncipe do Céu, mas Ele fez um sacrifício imen-
surável, e veio a um mundo todo maculado pela maldição que lhe
foi acarretada pelo inimigo caído. Ele nos convida: “Vinde a Mim,
todos os que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso
e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque
o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve.” Mateus 11:28-30. A
oferta será nossa, e todos os benefícios serão nossos, se aceitarmos
os termos. ...

As boas novas da graça redentora devem ser levadas a todo
lugar; a advertência deve ser dada ao mundo, mas devemos praticar
economia se somos movidos pelo espírito de que Cristo nos deu um
exemplo em Seu serviço vitalício. ...

O evangelho está associado a luz e vida. Se não houvesse luz
solar, toda vegetação pereceria, e a vida humana não poderia existir.
Toda vida animal pereceria. Todos devemos considerar que não
deve haver nenhuma extravagância em qualquer linha de conduta.
... Estamo-nos preparando para a futura vida imortal no Reino do
Céu. Esperamos realizar nossa obra na luz e no poder do grande e
poderoso Médico. Todos devem desempenhar a parte de sacrifício[355]
próprio. Cada um de nós deve aprender de Cristo. “Aprendei de
Mim”, diz Ele, “porque sou manso e humilde de coração; e achareis
descanso para a vossa alma.” Mateus 11:29.

Nossa obra deve ser cuidadosamente examinada, e deve estar em
harmonia com o plano de nosso Salvador. Ele poderia ter exércitos de
anjos para demonstrar Seu caráter nobre e verdadeiro, mas colocou
tudo isso de lado e veio ao nosso mundo revestido de humanidade,
para sofrer com a humanidade todas as tentações a que o homem
é submetido. Ele foi tentado em todos os aspectos que os seres
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Aceitando o plano do Salvador, 1 de Novembro 645

humanos são tentados, para que pudesse revelar que nos é possível
ser vitoriosos — um com Cristo tal como Cristo é um com o Pai.
“Mas, a todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que crêem no Seu nome.” João 1:12.

Deus conclama os adventistas do sétimo dia a revelarem ao
mundo que nos estamos preparando para aquelas mansões que Cristo
foi aprontar para os que purificarem suas almas pela obediência à
verdade tal como ela é em Jesus. Que toda pessoa que venha a Cristo
negue-se a si mesma, tome sua cruz, e O siga. — Carta 309, 1905.
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Bendita segurança, 2 de Novembro

De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Hebreus 13:5.

Temos somente uma vida para viver, e através de nossa ligação
diária com Deus temos, em e mediante os méritos do Senhor Jesus
Cristo, um apoio constante ao realizar as coisas que representarão a
Cristo para o mundo. Podemos não fruir de todas as conveniências
que alguns têm em termos de conforto, sossego e em bens terrenos,
mas temos a bendita segurança que Cristo concedeu a Seus discípu-
los. ... Disse-lhes: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus,
crede também em Mim. Na casa de Meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fora, Eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar.
E, quanto Eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para
Mim mesmo, para que, onde Eu estou, estejais vós também.” João
14:1-3.

Benditas palavras! Podemos recebê-Lo em nosso coração, e Ele
será para nós esperança, coragem e graça mantenedora. O Senhor
deseja que confiemos plena e inteiramente nEle. Então, na simplici-
dade de nossa fé, acreditaremos que Cristo fará por nós tudo quanto[356]
Ele prometeu. Que todos venham ao Salvador na plena certeza de
que Ele fará tudo quanto prometeu.

Nada pode agradar mais a nosso Salvador do que nossa de-
monstração de fé em Suas promessas. Suas misericórdias podem
alcançar-te e tuas orações podem chegar a Ele. Nada pode interrom-
per essa linha de comunicação. Precisamos aprender a levar todas as
nossas dificuldades a Jesus Cristo, pois Ele nos ajudará. Ele ouvirá
nossas petições. Podemos ir a Ele com toda firmeza de fé, em nada
duvidando, pois Ele é o Caminho da vida. ...

Quanto mais apresentamos nossas petições junto a Seu trono,
mais certeza temos de receber constantemente a grande graça de
nosso Senhor Jesus Cristo. Não fortaleces o caminho que estás
percorrendo por [teres] fé. Mas cresces em força e em certeza porque
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tens um Guia bem ao teu lado, e podes pedir-Lhe com plena fé para
guiar teus passos com segurança.

Então confia no Senhor Jesus para conduzir-te passo a passo
no caminho certo. Podes obter segurança e força a cada passo que
avanças, pois tens a certeza de que tua mão está em Sua mão. Podes
“correr e não te cansares” e “caminhar e não te fatigares”, por poderes
reconhecer, pela fé, que tens tua mão na mão de Cristo. Não cairás no
desânimo, pois ao prosseguir no conhecimento do Senhor, confiando
nEle, terás segurança de que Aquele que nunca abandona os que
nEle confiam plenamente, é teu constante Auxiliador. — Carta 213,
1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.213%2C.1905
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Tomar posição ao lado de Cristo, 3 de Novembro

Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada,
produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação
completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada

deficientes. Tiago 1:3, 4.

Para os anjos, o rumo que os seres humanos tomam, afigura-se
como um curso inexplicavelmente incoerente. Eles vêem como a
degradação é exposta de forma tão patente ao lado da descrença e
condescendência com o apetite. Vêem como Satanás está operando
incansavelmente para destruir a imagem de Deus no homem. Ficam
admirados de ver como seres dependentes em seu Criador para cada[357]
respiro, podem agir tão irracional e incoerentemente; indagam-se
por que os homens escolhem aliar-se àquele que crucificou a Cristo
e que encheu o mundo de disputa, inveja, e ciúme. ...

Cristo é o Senhor, nossa justiça. Tomemos posição ao Seu lado
agora, neste instante. Que ninguém se envergonhe de reconhecer a
Cristo como seu Salvador, seu conselheiro, seu guia e seu galardão.
Será que isso representa algum sacrifício? Será que é honroso estar
incluído no exército de Satanás? Aqueles que fazem essa escolha
nada lucram. Somente a morte, a morte eterna, os aguarda.

Possam aqueles que são tentados a escolher o mundo e lutar para
dele obter reconhecimento, se lembrem que, salvo se escolherem a
Cristo aqui, não terão o reconhecimento do Céu. ...

Vinde a Cristo tal como estais — fracos, desamparados, e pron-
tos a morrer. Apoiai-vos totalmente em Sua misericórdia. Não há
dificuldade dentro ou fora de vós que não possa ser vencida com
Sua força. Alguns têm temperamentos tempestuosos; mas Aquele
que acalmou o mar tempestuoso da Galiléia pode dizer ao vosso
coração, se vos arrependerdes: “Acalma-te, emudece!” Marcos 4:39.
Não há índole que Cristo não possa subjugar nem temperamento tão
tempestuoso que Ele não possa aquietar, se o coração for submetido
à Sua guarda.
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Tomar posição ao lado de Cristo, 3 de Novembro 649

Ninguém que confie sua alma a Jesus precisa desesperar-se.
Temos um Salvador todo-poderoso. Olhando para Jesus, o Autor
e Consumador de vossa fé, podeis dizer: “Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não
temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem;
... ainda que as águas tumultuem... e na sua fúria os montes se
estremeçam.” Salmos 46:1-3.

Na vida futura compreenderemos coisas que aqui nos deixam
perplexos. Reconheceremos quão forte foi nosso adversário e como
os anjos de Deus foram comissionados a nos guardar ao seguirmos
o conselho da Palavra de Deus. Cristo nos diz que nosso mar nem
sempre será sereno. Sofreremos tribulação. Ela faz parte de nossa
educação, sendo necessária para a formação de um caráter forte e
equilibrado. — Manuscrito 130, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Salmo.46.1
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O sol da justiça, 4 de Novembro

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade
[358]

edificada sobre um monte. Mateus 5:14.

Aquele que se aproxima de Cristo não precisa se esforçar para
brilhar. Ao contemplar o Salvador, ele capta os raios divinos de luz
que procedem do Sol da Justiça, e não pode deixar de resplandecer. A
luz que nele existe resplandece em forma de raios claros, brilhantes,
em palavras e obras de justiça. A graça de Cristo habita nele em pro-
fusão, e a luz celestial brilha por seu intermédio. Ele honra a Cristo
em sua obediência total. Ele é compelido a agir mais vigorosamente
na causa de Deus (ao compartilhar aquilo que o Senhor lhe dá). É
um portador de luz para o mundo, incidindo luz sobre aqueles que
estão nas trevas do erro. Ele não se aparta de Cristo, mas mantém-se
bem a Seu lado, conversando com Ele, colhendo princípios divinos
de Sua Palavra. Segue seu caminho fazendo o bem, confortando
os abatidos, guiando passos errantes no caminho certo, adoçando o
cálice de amargura que muitos bebem como resultado de seu próprio
curso de ação.

Há quem necessite da orientação de uma mão firme para con-
duzi-los aos pés do Mestre. Aqueles que são verdadeiramente bem-
sucedidos na obra de vencer ajudarão outros a travar corajosamente
os combates do Senhor.

O homem em si mesmo, de nada pode se gloriar. Declarai isso
em clara e alta voz. Tudo quanto ele tem — seus dons da razão, da
afeição, da fala e do discernimento espiritual — lhe é concedido
mediante a misericórdia do Filho de Deus. Tais coisas devem ser
novamente entregues a Ele. A anulação do eu é um processo difícil,
pois o egoísmo luta pela sobrevivência e dificilmente morre. Mas a
oração e a fé colocam o mais fraco pecador em terreno vantajoso,
onde a mão da fé pode segurar firmemente a mão do Salvador. Em
Cristo e por Seu intermédio podemos ser mais do que vencedores.
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O sol da justiça, 4 de Novembro 651

Deus nos instruiu que todo filho Seu tem uma obra a realizar. A
cada um são concedidos talentos segundo suas várias habilidades.
Para ministrar em favor de Cristo não é necessário ao homem ser um
pregador. Há muitos que, embora não sintam que foram separados
para a obra especial de pregação, estão, não obstante, ministrando
para Cristo. O Sol da Justiça brilha sobre eles, levando-os a revelar
que são um com Cristo. A Palavra de Deus é sua conselheira. Ao
estudarem as Escrituras são capacitados a entender o que lêem.
Trabalham unidos com os outros. Não haverá opiniões divergentes
entre aqueles que são ensinados por Deus. Os verdadeiros santos são
um em espírito e ação. O Espírito Santo os une, e todo o poder dos
instrumentos satânicos não pode desfazer essa união. — Manuscrito
176, 1899.
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Cristo veio revelar a Deus, 5 de Novembro[359]

Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até
a perfeição do Todo-poderoso? Jó 11:7.

Cristo revelou a Deus. Que aqueles que desejam conhecer a Deus
estudem a obra e ensinos de Cristo. Àqueles que O receberem e nEle
crerem Ele concederá poder para se tornarem filhos de Deus. Ele
declara: “Vinde a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarrega-
dos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de
Mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso
para a vossa alma. Porque o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é
leve.” Mateus 11:28-30.

O talento e o juízo dos homens têm buscado encontrar a Deus
através da pesquisa. Muitos têm trilhado esse caminho. O mais
elevado intelecto pode esforçar-se até à exaustão fazendo suposições
a respeito de Deus, mas o esforço será inútil, e permanecerá o fato de
que o homem não pode encontrar a Deus mediante a pesquisa. Não
cabe a nós resolver esse problema. Tudo quanto o homem precisa
saber e pode saber sobre Deus está revelado na vida e caráter de
Seu Filho, o grande Mestre. Ao aprendermos mais e mais sobre o
homem, sobre o que nós próprios somos à vista de Deus, mais O
temeremos e diante dEle tremeremos. Eu diria aos que alegam ter
todo homem nascido como rei, aos que não fazem distinção entre os
convertidos e os não-convertidos e àqueles que estão deixando de
reconhecer a necessidade de Cristo como seu Salvador: “Pensai a
respeito do que tendes sido durante o período de vossa existência!
Ser-vos-ia agradável contemplar momento após momento de vossa
vida na presença dAquele que conhece todo pensamento do homem,
e perante cujos olhos todas as ações humanas são como um livro
aberto?”

Apelo a todos quantos estão empenhados no serviço de Deus a
se colocarem totalmente ao lado de Cristo. Há perigos à esquerda
e à direita. O maior perigo nos virá de homens que se envaidecem,
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Cristo veio revelar a Deus, 5 de Novembro 653

que não acatam as palavras de advertência e reprovação enviadas
por Deus. Quando esses homens escolhem sua própria vontade e
caminho, o tentador, vestido em vestes de anjo, se coloca a seu lado
pronto a unir sua influência à deles. Acena-lhes com enganos de
natureza muito atraente, que eles apresentam para o povo de Deus.
Alguns dos que os ouvem serão enganados, e seguirão regras de
conduta perigosas.

O Senhor chama. Será que homens e mulheres ouvirão Sua voz?
Ele dá a advertência. Acatá-la-ão? Ouvirão a última mensagem de
misericórdia a um mundo caído? Aceitarão o jugo de Cristo e dEle
aprenderão Sua mansidão e humildade? — Carta 240, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.240%2C.1903


Cristãos jubilosos, 6 de Novembro[360]

No tocante a mim, confio na Tua graça, regozije-se o meu
coração no Tua salvação. Salmos 13:5.

Quando os fazendeiros procuram recomendar ou exibir seus pro-
dutos, não apresentam os espécimes inferiores, mas sim os melhores.
As mulheres se esmeram em apresentar as melhores barras de man-
teiga dourada, modeladas e graciosamente estampadas. Os homens
trazem a melhor produção de verduras de toda espécie. Apresenta-se
a melhor e mais atraente produção agrícola e sua aparência concei-
tua os habilidosos trabalhadores. A variedade de frutas — maçãs,
pêssegos, morangos, laranjas, limões e ameixas — é muito atraente
e os que observam os produtos das hortas e pomares ficam desejosos
de poder morar no campo onde teriam a oportunidade de cultivar o
solo. ...

Por que os cristãos, que vivem nestes dias finais, não revelam os
frutos mais atraentes de ações altruístas? Por que os frutos do povo
que observa os mandamentos de Deus não aparecem nas melhores
manifestações de boas obras? Suas palavras, seu comportamento,
seus trajes deveriam produzir frutos da melhor qualidade. ...

As provações são obreiras de Cristo no aperfeiçoamento dos
dons de Seus seguidores. ... Tais provas não objetivam naufragar a
fé de Seus filhos, mas elevá-la à altura da ocasião a fim de que possa
aparecer diante do mundo, como mais preciosa do que o ouro que
perece, embora provada com o fogo. Toda prova que nos é permitida
tem por objetivo elevar a verdade a um reconhecimento mais nobre
para que somente o louvor a Deus proceda dos lábios do verdadeiro
discípulo de Cristo. E o crescimento na graça é para a honra e glória
de Deus por ocasião da vinda de Jesus Cristo, “a quem, não havendo
visto, amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com
alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé: a
salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas
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Cristãos jubilosos, 6 de Novembro 655

indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós
outros destinada”. 1 Pedro 1:8-10.

O aspecto alegre de nossa religião será representado por todos
aqueles que se consagram a Deus diariamente. Eles expressam seu
agradecimento a Deus ao trazer-Lhe ofertas de gratidão. Não dese-
jamos desonrar a Deus pela enumeração lamentosa das provas que [361]
se afiguram penosas. Todas as provas que acolhemos, cientes de sua
função educativa, produzirão regozijo. Toda a vida religiosa será
enobrecedora, e abundante em boas palavras e obras. O inimigo se
compraz em ver pessoas queixando-se e tropeçando pelo caminho,
deprimidas, abatidas, lamentosas, e murmurantes; isso porque Sa-
tanás deseja exatamente que tais impressões sejam vistas como o
retrato de nossa fé. Deus não intenciona que o espírito desça a tão
baixo nível. — Manuscrito 70, 1897.
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Promessa ao vencedor, 7 de Novembro

Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é
fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças;

pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá
livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13.

Não devemos pensar que, por trilhar a vereda da obediência,
escaparemos de enfrentar provações, pois o inimigo fará tudo em
seu poder para impedir que alcancemos o Céu. Mas o Salvador
prometeu-nos ajuda. Tendes sofrido provações? Jesus também as
suportou. Sois tentados? Ele também foi — em todas as frentes,
como nós. “Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle,
mas o mundo não O conheceu. Veio para o que era Seu, e os Seus
não O receberam. Mas, a todos quantos O receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no Seu
nome.” João 1:10-12.

Quando Cristo esteve na Terra, o povo se aglomerava para escutá-
Lo. Suas palavras eram tão simples e claras que o mais inculto dentre
as multidões podia compreendê-Lo, e Seus ouvintes escutavam fas-
cinados. Isso enfurecia os escribas e fariseus. Eles se enchiam de
inveja porque o povo ouvia tão atentamente as palavras desse novo
Mestre. Decidiram então interromper Seu domínio sobre as multi-
dões. Começaram por atacar Seu caráter, alegando que Ele havia
nascido em pecado e que expulsava demônios por intermédio do
príncipe dos demônios. Dessa forma cumpriram-se as palavras “...
sem razão, Me odeiam”. Salmos 69:4. Os líderes judaicos injuriavam
e perseguiam Aquele que é o mais elevado entre dez milhares e é
inteiramente desejável.

Ao nos separarmos do mundo e de seus costumes, enfrentaremos
a rejeição por parte dos mundanos. O mundo odiava Aquele que era
a própria encarnação da virtude por ser melhor do que eles. O servo[362]
não é maior do que seu Senhor. Se nossos caminhos agradarem a
Deus, o mundo nos odiará. Se a Majestade do Céu veio a este mundo,
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Promessa ao vencedor, 7 de Novembro 657

suportando uma vida de humilhação e uma morte vergonhosa, por
que deveríamos recuar pelo fato de a obediência envolver uma cruz?
Se Ele foi perseguido, poderíamos esperar melhor tratamento? ...
Aponto-vos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele
confortará e susterá todos que a Ele vão em busca de auxílio. ...

Um eterno peso de glória e uma vida comparável com a de Deus
aguardará o vitorioso. Nossa mente deveria estar constantemente
ponderando sobre a bondade de Deus e o futuro lar dos santos, e
deveríamos sempre empenhar-nos na perfeição de caráter para que,
por fim, possamos ter entrada na Cidade de Deus. — Manuscrito 30,
1886.
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O grande “Eu sou”, 8 de Novembro

Antes que os montes nascessem e se formassem a Terra e o
mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmos 90:2.

A palavra de Deus e Suas obras contêm o conhecimento de Si
mesmo que Ele julgou próprio para nos ser revelado. Podemos assim
compreender a revelação que Ele nos deu de Si mesmo. Mas é com
temor e tremor e com um senso de nossa própria pecaminosidade
que devemos empreender esse estudo, e não com o desejo de tentar
explicar a Deus, mas visando obter esse conhecimento que nos
capacitará a servi-Lo mais aceitavelmente.

Que ninguém se aventure a explicar a Deus. O ser humano
não pode explicar-se a si mesmo, e como, então, ousa aventurar-
se a explicar o Onisciente? Satanás está pronto a oferecer falsas
concepções de Deus. ...

Para os curiosos, apresento a mensagem de que Deus me instruiu
a não formular respostas às perguntas daqueles que indagam sobre
aquilo que não foi revelado. As verdades reveladas pertencem a nós
e a nossos filhos. Os seres humanos não devem tentar avançar além.
Não devemos procurar explicar aquilo que Deus não revelou. De-
vemos estudar a revelação que Cristo, o Grande Mestre, apresentou
do caráter de Deus, para que em espírito, palavra e ação possamos
representá-Lo àqueles que não O conhecem.

A personalidade e prerrogativas de Deus, onde Ele está e o que
Ele é, são assuntos nos quais não devemos ousar tocar. Nesse sentido,[363]
o silêncio é eloqüente. Aqueles que não têm conhecimento prático
de Deus são os que se aventuram a especular a Seu respeito. Se o
conhecessem melhor, teriam menos a dizer sobre o que Ele é. Aquele
que mantém uma comunhão mais próxima com Deus, em sua vida
diária e que tem o mais profundo conhecimento dEle, reconhece
perfeitamente a total incapacidade dos seres humanos explicarem o
Criador. ...
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O grande “Eu sou”, 8 de Novembro 659

Deus sempre foi. Ele é o grande EU SOU. ... Ele é infinito
e onipresente. Nenhuma de nossas palavras pode descrever Sua
grandeza e majestade.

O ensino bíblico sobre Deus é o único guia seguro para os se-
res humanos. Devemos dirigir nossa fé por um claro “Assim diz
o Senhor”. O conhecimento de Si próprio que Deus deseja que
obtenhamos em Sua Palavra irá, se introduzido na vida diária, tor-
nar homens e mulheres fortes para resistir o mal e os habilitará a
representá-Lo.

Precisamos estudar a simplicidade dos ensinos de Cristo. Ele
insiste em apontar a necessidade de oração e humildade. Estas são
nossas salvaguardas contra os errôneos argumentos pelos quais Sata-
nás busca levar-nos a outros deuses, e aceitar teorias desorientadoras,
revestidas por ele em vestimentas de luz. — Manuscrito 132, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.132%2C.1903


Adorar o Deus da natureza, 9 de Novembro

Ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se contém, o
mundo e os que nele habitam. Salmos 24:1.

Deus nos fala através da natureza. É Sua voz que ouvimos ao
contemplar a beleza e exuberância do mundo natural. Contempla-
mos Sua glória nas belezas criadas por Suas mãos. Desfrutamos e
admiramos Suas obras sem qualquer véu de intermeio. Deus nos
concedeu essas coisas para que ao contemplar as obras de Suas mãos
possamos aprender dEle.

Deus contemplou-nos com tais preciosidades de forma a ex-
pressar Seu amor. O Senhor é amante do belo, e para nos agradar e
gratificar Ele desvelou perante nós as belezas da natureza, tal como
um pai terreno busca oferecer o melhor aos filhos que ama. O Senhor
sempre Se compraz em ver-nos felizes. Embora pecaminosa, com
todas as suas imperfeições, a Terra foi abençoada, pelo Senhor, com
o útil e o belo. As flores fragrantes e coloridas falam de Sua ternura
e amor. Elas têm uma linguagem própria, que nos lembra do Doador.[364]

Podemos, a partir da natureza, contemplar o Deus que a criou.
Nas árvores belas e altaneiras, nos arbustos e nas flores, Deus revela
Seu caráter. Ele deve ser comparado aos mais belos lírios, rosas e
cravos. Gosto de observar as manifestações de Deus na natureza,
pois o Senhor imprime Seu caráter sobre elas. Ele no-las concedeu
para nosso deleite, como uma demonstração de Seu amor por nós.
Portanto, não adoremos as belas coisas na natureza, mas contem-
plemos, por seu intermédio, o Deus Criador, e sejamos levados a
adorá-Lo. Que essas belas manifestações de amor respondam ao
propósito de Deus e conduzam nosso coração a Ele, a fim de que
possa ser preenchido, com as belezas de Seu caráter e reverencie
Sua bondade, e inexprimível compaixão.

Deus é bom e deve ser grandemente louvado. Suas misericórdias
foram-nos concedidas gratuitamente. Ele nos rodeou com sinais de
Seu amor. O ímpio pode irar-se e imaginar coisas vãs, mas o Senhor
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Adorar o Deus da natureza, 9 de Novembro 661

é imutável. Ele criou a solidez das colinas eternas para que estas
sirvam de refúgio seguro ao Seu povo. Preparou as montanhas e
cavernas para Seus filhos oprimidos e perseguidos. Podemos cantar:
“Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribu-
lações.” Salmos 46:1. Aquele que fez as majestosas montanhas, as
colinas eternas — para Ele devemos olhar. E Ele olhará de Seu alto
e santo lugar sobre aqueles que O amam e temem. ...

Nas belezas da natureza dispomos de símbolos do Reino do Céu.
Graças ao Senhor porque temos uma cidade perfeita, cujo Arquiteto
e Construtor é Deus. Essa cidade não pode ser abalada. É tão firme
quanto o trono de Deus. — Manuscrito 153, 1903.
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A taça da salvação, 10 de Novembro

Eis que Deus é a minha salvação; confiarei e não temerei,
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico; Ele Se

tornou a minha salvação. Isaías 12:2.

Em tua carta falas de desânimo. Sinto simpatia por ti e gostaria
de apontar-te o querido Salvador, o portador de nossos pecados.
Ele te receberá, se O buscares. “Pedi e recebereis”, são as palavras
que saem de Seus divinos lábios. João 16:24. “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.” Lucas 11:9. Reivindica a
promessa como sendo tua. Não procures melhorar nem manter os[365]
olhos sobre ti mesmo, preocupando-te e duvidando da bondade e
misericórdia de Deus.

Vai a Ele, tal qual estás, e confia-te às Suas mãos. Crê que Ele te
aceita como o prometeu. Não tentes fazer alguma grande coisa para
recomendar-te a Deus, mas confia nEle agora, exatamente agora.
Quebra as cadeias da dúvida e desconfiança com as quais Satanás
te mantém preso ao castelo da dúvida. Vem em humilde fé Àquele
que nunca disse ao necessitado e sofredor: “Buscai-Me em vão.”
Isaías 45:19. Sabemos que somos pecadores e que muitas vezes
erramos e somos freqüentemente vencidos pela tentação; mas isto
não deveria levar-nos em nossa grande necessidade a manter-nos
afastados dAquele que nos pode ajudar e salvar do poder de Satanás.
Esta é a obra do inimigo, desanimar e levar ao desespero.

Que evidência temos do inigualável amor de Jesus no fato de
que deixou o Céu e veio à Terra para nos ajudar. Disse Ele: “Vinde
a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos
aliviarei.” Mateus 11:28.

Ora, meu caro irmão, Jesus vive para fazer intercessão por ti.
Ele será teu Advogado. Se pecamos, “temos um Advogado junto
ao Pai, Jesus Cristo, o justo”. 1 João 2:1. O piedoso amor de Deus
é estendido a nós em todas as nossas necessidades e imperfeições.
Jesus te ama; corresponde a esse amor confiando alegremente nEle.
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Põe de parte todos os pecados que ofendam e magoem o Salvador.
Busca imitar Sua vida santa e seu caráter imaculado. O puro de
coração é que verá a Deus. Mas o querido Salvador fez amplas
provisões para purificar, limpar de todos os pecados, e remediar por
Sua graça os defeitos de nosso caráter, imputando-nos Sua justiça.

Mas nós mesmos devemos exercer fé. Devemos crer que Ele
existe “e que Se torna galardoador dos que O buscam”. Hebreus 11:6.
Crê, meu irmão, crê. Minha alma diz, crê. Apega-te às promessas de
Deus pela fé e apropria-te delas para ti mesmo. ... — Carta 36, 1875.

Com muito amor por ti e os teus, tua irmã em Cristo,

Ellen G. White
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Olhar a Jesus, não aos outros, 11 de Novembro

Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus,
o

[366]
qual, em troca da alegria que Lhe estava proposta, suportou a
cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra

do trono de Deus. Hebreus 12:2.

Que aqueles que professam crer na verdade busquem mui inten-
samente seguir os passos do Mestre, ministrando a todos quantos
necessitam de um Salvador. Cristo declarou objetivamente as con-
dições das quais depende a salvação. “Então, disse Jesus a Seus
discípulos: Se alguém quer vir após Mim, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-Me.” Mateus 16:24. Sim, segue a Cristo.
Que toda pessoa querida que deseja obedecer a Deus caminhe nas
pisadas do Redentor. Precisamos ser mansos e humildes de coração.
Devemos apresentar frutos de justiça segundo as capacidades que
Deus nos deu.

Minha irmã, precisamos alcançar o Céu. Não podemos deixar
que nada nos impeça de obter a vida eterna. Sê humilde, sê mansa,
paciente, bondosa, piedosa e terna de coração. Não consideres nem
fales das falhas dos outros. Lembra que te tornas semelhante àquilo
que contemplas. A vida eterna vale tudo quanto temos. Falemos
sobre a bondade, poder e glória de Cristo.

Podes ser uma bênção para a igreja se deixares tua luz brilhar.
Por teu exemplo podes ensinar a outros como brilhar. Não tragas
escuridão por exaltar o poder do inimigo sobre o poder do Senhor
Jesus. Tudo quanto tens a fazer é abrir teu coração aos brilhantes
raios do sol da graça e glória de Cristo. Fala de fé, pura, sagrada e
santa fé. Não dês um testemunho desencorajador, pois isso agrada
ao inimigo. Fala da bondade de Deus. A cada passo não temos o
suficiente por que louvá-Lo?

Cristo declara: “Eis que tenho posto diante de ti uma porta
aberta, a qual ninguém pode fechar.” Apocalipse 3:8. Então não
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desencorajemos os outros falando dos defeitos de caráter. Fala da
luz. O Céu está repleto de luz. Cristo é a Luz do mundo. Fala
palavras de esperança, palavras fortes, confortadoras. Afasta a visão
das imperfeições dos outros, e por tua santidade prática mostra o
melhor caminho aos que te rodeiam.

Desejo que recuperes tudo quanto perdeste. Não expresses teus
sentimentos impulsivos em prejuízo de quem quer que seja. Em teu
lar revela a teus filhos o caminho a Cristo. Precisamos apreciar mais
plenamente o valor da educação a ser dada no lar — um jota aqui em
amor e ternura, e um til acolá, linha após linha em amor. Palavras
agradáveis farão coisas maravilhosas. Que Deus te ajude, minha
querida irmã, é minha oração. — Carta 148, 1900.
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Os negócios do pai, 12 de Novembro[367]

E a Sua fama correu por toda a Síria; trouxeram-Lhe, então,
todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e

tormentos: endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E Ele os
curou. Mateus 4:24.

A vida de Cristo foi de constante sacrifício próprio. Sua obra
não se restringia a tempo ou lugar. Era demarcada por Seu amor
e simpatia por aqueles por quem Ele em breve daria a vida. Sua
compaixão não conhecia limite. Ele levou Sua obra de cura e ensino
a tão larga escala que não havia na Palestina edifício suficientemente
grande para abrigar as multidões que se acumulavam para ouvi-Lo.
Seu hospital estava em toda cidade e vilarejo por onde passava.
Sobre as colinas da Galiléia, nas grandes estradas, à beira-mar, nas
sinagogas, em todo lugar onde houvesse corações prontos para ouvir
Sua mensagem, Jesus curava o povo e apontava-lhe Seu Pai celestial.
A noitinha, após as horas de labuta, Ele falava com aqueles que ao
longo do dia deviam trabalhar para obter o sustento de suas famílias.

Se considerássemos quão zelosamente Jesus trabalhava para
semear a semente do evangelho, não restringiríamos nossos esforços
a assistir aos cultos no sábado. Trabalharíamos incessantemente para
levar o pão da vida às pessoas que perecem. ...

Assimilai o espírito do grande Obreiro Mestre. Aprendei do
Amigo dos pecadores como ministrar às pessoas enfermas pelo pe-
cado. Seu coração sempre era tocado com o sofrimento humano.
Por que somos tão frios e indiferentes? Por que somos tão insen-
síveis? Cristo colocou-Se no altar do serviço, um sacrifício vivo.
Por que somos tão relutantes em entregar-nos à obra para a qual
Ele consagrou a vida? Alguma coisa precisa ser feita para curar a
terrível indiferença que nos tem dominado. Inclinemos a fronte em
humilhação ao vermos quão pouco temos feito do que poderíamos
fazer para semear as sementes da verdade.
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Quando formos convertidos, nosso desejo por conforto e elegân-
cia será mudado. Cristo trazia Seus desejos e vontades sob estrita
sujeição à Sua missão — a missão que trazia o selo do Céu. Para
Ele todas as coisas se subordinavam à grande obra que veio cumprir
no mundo em benefício da raça caída. Quando em Sua juventude
Sua mãe O encontrou na escola dos rabinos e Lhe disse: “Filho, por
que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à Tua pro-
cura.” Ele respondeu: “Por que Me procuráveis? Não sabeis que Me
cumpria estar na casa de Meu Pai?” Lucas 2:48, 49. — Manuscrito
147, 1902.
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Como responder? 13 de Novembro[368]

Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte,
em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu.

2 Reis 2:15.

Os servos de Deus devem trabalhar com as classes mais ele-
vadas, mas isto não significa que devem se sujeitar aos dignitários
da Terra, dependendo de sua força, influência e êxito. O Senhor
muitas vezes predisporá o coração dos que estão em posições de
responsabilidade para concederem benefícios a Seu povo observador
dos mandamentos. Mas quando os servos de Deus O deixam para
solicitar reconhecimento da parte dos homens do mundo, trocam o
poder pela fraqueza.

Temos uma obra muito solene diante de nós, cuja importância
pode ser compreendida somente pela luz que está brilhando a partir
da Palavra de Deus sobre o passado e o presente. Quem está firme-
mente apegado à fé uma vez confiada aos santos? Quem em meio
aos clamores “ei-Lo aqui” e “ei-Lo ali” (Lucas 17:23) está revelando
confiança inabalável na Palavra de Deus? A fé do presente nos liga
com o passado e aponta-nos o futuro.

Podemos aprender lições valiosas da experiência do profeta Eli-
seu. Eliseu foi escolhido pelo Senhor como ajudador de Elias, e
mediante provação e luta revelou-se fiel a seu encargo. Ele estava
disposto a ser e fazer qualquer coisa que o Senhor indicasse. Não
procurou evitar o serviço mais humilde, mas foi fiel na realização
dos menores deveres, bem como de responsabilidades maiores. Es-
tava sempre disposto a servir em qualquer posição que o Senhor lhe
assinalasse, embora pudesse parecer desagradável a suas inclinações
naturais. E a cada passo aprendemos lições de humildade e serviço.
...

“Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que
queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu:
Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito.”
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2 Reis 2:9. Ele não buscou honrarias mundanas, não pediu uma
posição elevada entre os grandes homens da Terra. O que ele anelava
era uma porção dobrada do Espírito dado àquele a quem Deus estava
a ponto de honrar pela trasladação. Ele sabia que nada, a não ser uma
porção dobrada do Espírito que havia pairado sobre Elias poderia [369]
adaptá-lo para preencher o lugar que Elias havia ocupado, porque
Elias tinha a experiência e sabedoria da idade, que não podia ser
compartilhada com o jovem por nenhum método. ...

Caso esta pergunta vos fosse dirigida, como a teríeis respondido?
Qual é o maior desejo de vosso coração ao vos empenhardes no
serviço de Deus? — Manuscrito 114, 1901.
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Pegadas perfeitas, 14 de Novembro

Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também
Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para

seguirdes os Seus passos. 1 Pedro 2:21.

Há o perigo de perdermos muito de nossa experiência espiritual
ao deixarmos de atender às orientações de Deus. Ele fala a um
coração, fala a outro, eles ouvem essas palavras e então vão em
frente, tratando-as como algo comum, e estas não impressionam a
mente. Deus deseja que transmitamos as palavras a cada coração.

“Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,
e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como
escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual,
tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confir-
mada pelos que a ouviram.” Hebreus 2:2, 3. Aqui nos é apresentada
a importância de falarmos. Deus deseja que comuniquemos. Tende
repleta a casa do tesouro do coração, repleta das preciosas palavras
das Escrituras. Entregai-a imediatamente; é a preciosa mensagem
de Deus. ...

Muitos falam e agem como se envergonhassem de Jesus. Não
pensam nEle e não O apresentam a seus amigos. Não vivem para
glorificá-Lo — envergonhados de Jesus, que assumiu a humanidade
para que pudessem ter vida! ...

Não podeis realizar outra obra. Cada um tem seu próprio tem-
peramento peculiar. ... Não esperemos que cada um siga em nossas
próprias pegadas, mas nas pegadas de nosso Redentor desprendido.
Tomai a cruz e segui-O. Ele é nosso Guia. Há pegadas perfeitas;
Ele as deixou. Estamos seguros em seguir a Cristo. Mas quando
buscamos fazer com que todos sigam alguém, cometemos um erro,
é onde nossas diferenças surgem; mas nunca deveríamos ter diferen-
ças. Devemos crer que outros são tão honestos perante Deus como
nós o somos.[370]
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“Porque convinha que Aquele, por cuja causa e por quem todas
as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse,
por meio de sofrimentos, o Autor da salvação deles.” Hebreus 2:10.
Ele tinha que entender tudo sobre a fraqueza do homem, a força das
tentações de Satanás. Ele tomou a humanidade sobre Si, e suportou
todas as tentações do diabo, e sabe o que todo homem tem que
suportar. Considerai a piedade de Cristo pelo homem. Ele sabe
exatamente como nasceram. Sabe exatamente como passaram a
infância. Não sabeis que tentações vieram com seu nascimento. Não
sabeis a condição de seus pais. Ponde de parte todo julgamento. O
juízo pertence ao Filho de Deus. Ele é quem há de julgar o mundo.
— Manuscrito 174, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Hebreus.2.10
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.174%2C.1901


Em plena garantia de fé, 15 de Novembro

Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo

com água pura. Hebreus 10:22.

Precisamos depender sincera e permanentemente do Filho de
Deus para obtermos salvação, toda sabedoria e influências espiritu-
ais. Falharemos em nosso trabalho, a menos que haja muito mais
amor por Deus e pelo homem, e uma contínua dependência da reno-
vadora e santificadora graça de Deus para operar uma transformação
de caráter, por uma divina mudança no coração, o que será manifes-
tamente visto em palavra, espírito, e ação. ...

Necessitamos de crescente fé, menos confiança e segurança no
que fazemos, e confiança bem maior no que o Senhor anseia fazer por
nós individualmente se prepararmos o caminho para Ele. Precisamos
anelar por comunhão com Deus, muito mais do que temos feito
até agora. Precisamos pleitear mais fervorosamente com Ele. Se
buscardes o Senhor teu Deus, O achareis quando O buscardes de
todo o vosso coração e toda a vossa alma. ...

Um grande desejo por bênçãos amplas e profundas deve ser
acariciado. Mas nunca teremos tais coisas, enquanto nos sentimos
tão auto-suficientes, enquanto temos amor tão fraco por Deus e tão
pouco amor semelhante ao de Cristo por nossos irmãos. Quando o
eu for eliminado do coração, o vazio será suprido com a plenitude de[371]
Cristo. Que a pessoa se empenhe menos em questões de negócios.
Que ela deposite menos confiança na sabedoria que traz as marcas
de ser mais humana do que divina. O louvor proferido por palavra e
ação a qualquer ser humano é uma ofensa a Deus. Contudo, Deus
exaltará todo indivíduo que guarda Seus mandamentos em verdade
e justiça. É humano depositar confiança e fé no homem, mas essas
mesmas pessoas não andam tão prontamente como contemplando
Aquele que é invisível. ...
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Deus reconhece os anelos da alma. Mas nosso povo, que tem o
grande tesouro da Palavra de Deus aberto perante si, não reconhece
isso. A presunção, a auto-suficiência corroem de tal modo a alma
com o limo e egoísmo do mundanismo que a excelência das coisas
de interesse eterno mal deixam um sinal sobre o coração humano. ...

Há necessidade de se buscar a Deus, não... de vez em quando,
mas uma contínua e sincera confissão e humilhação de alma perante
Deus. O povo de Deus deve comparecer à sala de audiências do
Altíssimo. ... Deus compreende que necessitais dEle, e se pedirdes,
recebereis auxílio quando tentados e provados. Vossas petições,
conhecidas somente por Deus, que pesquisa o coração, Ele as ouvirá
e responderá. — Carta 45, 1897.
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Líderes no conflito invisível, 16 de Novembro

Tudo Me foi entregue por Meu Pai. Ninguém sabe quem é o
Filho, senão o Pai; e também ninguém sabe quem é o Pai, senão
o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lucas 10:22.

Nenhum homem pode explicar os mistérios de Deus. Sua glória
está oculta ao mundo. ... Cristo é o representante do Pai, “a expressa
imagem de Sua pessoa”.

A criação nos fala da habilidade e poder de Deus. Em Sua bon-
dade, Deus colocou na Terra belas flores e árvores, maravilhosa-
mente adaptadas aos países e climas em que crescem. E, embora
o pecado tenha maculado a forma e beleza das coisas da natureza,
conquanto sobre ela possam ser vistos traços da obra do príncipe
das potestades dos ares, ainda assim falam de Deus e revelam algo
da beleza do Éden.

Nos céus acima, na terra, e nas vastas águas do oceano vemos
as obras das mãos de Deus. Toda criação testifica de Seu poder,
Sua sabedoria, Seu amor. Contudo não é das estrelas, do oceano, ou[372]
da catarata que podemos aprender sobre a personalidade de Deus.
Cristo veio para revelar isso. ...

Cristo veio para revelar o amor de Deus a uma raça caída. Ele, a
Luz do mundo, cobriu o resplendente brilho de Sua divindade e veio
viver na Terra, como um homem entre homens, para que pudessem
tornar-se familiarizados com Seu Criador, sem ser consumidos. Ne-
nhum homem viu a Deus em tempo algum, exceto quando Ele Se
revelou mediante Cristo.

Devido a freqüentes triunfos, Satanás está se tornando mais
ousado e desafiador em sua rebelião contra Deus. O rápido desen-
volvimento da maldade, a confusão entre as classes trabalhadoras,
revelam que os homens estão rapidamente tomando posições. Estão
se unindo em molhos para serem queimados. As uniões trabalhistas
rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações
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não são atendidas. Mais e mais claro está se tornando que os habi-
tantes do mundo não estão em harmonia com Deus.

Nenhuma teoria científica pode explicar a firme marcha de obrei-
ros iníquos sob o comando de Satanás. Em toda multidão, anjos
ímpios estão em operação, instando homens a cometer atos de vi-
olência. ... A perversidade e crueldade dos homens alcançarão tal
altitude que Deus Se revelará em Sua majestade. Muito em breve a
impiedade do mundo terá atingido seu limite e, como nos dias de
Noé, Deus derramará os Seus juízos.

Mas mesmo quando a impiedade estiver em seu auge, podemos
saber que nosso Auxiliador está bem próximo, ao nosso lado. —
Carta 250, 1903.
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Lançar vossas cargas sobre Jesus, 17 de Novembro

Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que
Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a
vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:6, 7.

Muitas vezes tua mente está anuviada por causa da dor. Então não
tentes pensar, mas somente descansa e demonstra que tens confiado
a alma a Deus como a um fiel Criador. É teu privilégio revelar em
tua fraqueza e sofrimento, que não duvidas do amor de Deus para
contigo, que sabes ser fiel Aquele que prometeu, e que confias alma
e corpo a Suas mãos, que Ele guardará o que Lhe foi confiado.[373]

Deixa tua mente demorar-se na bondade de Deus, no grande
amor com que Ele nos amou, como evidenciado na obra da redenção.
Se Ele não nos tivesse amado e considerado de valor, então esse
grande sacrifício não teria sido feito. Ele é generoso em misericórdia
e graça. Que teu coração e mente estejam serenos, como uma criança
cansada descansa nos braços da mãe. Seus braços eternos estão sob
ti. Em todas as tuas aflições Jesus é afligido. Que privilégio é para
ti, agora aflita, encontrar refúgio em Jesus.

A armadura do evangelho parece muito pesada para ser carre-
gada. Bem, Jesus Cristo é tua armadura. Oculta-te nEle, e o maligno
não te perturbará nem confundirá tua fé. Jesus te legou Sua Paz. ...

Louva ao Senhor por teres experimentado a eficácia purificadora
do sangue do Salvador. O Sol da Justiça despontou sobre tua alma
com salvação em Suas asas. Como são vazias e insatisfatórias as
coisas terrestres! Mas Jesus, o precioso Salvador, é teu sustento
espiritual. Ele uniu tua vida com Sua vida. A palavra de Sua graça é
maná para a pessoa crente. As preciosas promessas da Palavra são
vida, grandeza, e paz.

Não te preocupes. Jesus te ama e cuidará de ti e te abençoará. Não
mais podes enfrentar a batalha agressiva e ativa, mas podes deixar
que Jesus lute por ti. Ele te diz: “Entrega teu caso inteiramente às
Minhas mãos. Aquieta-te e sabe que Eu sou Deus.” Salmos 46:10.
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Querida irmã _____, esperamos e oramos que o Senhor te dê
ajuda e força sob a severa prova que te perturba. Aquele Deus que
viu a Natanael sob a figueira, vê a ti e compreende todas as tuas
dores e sofrimentos. O Senhor Jesus será tua força no dia de tua
aflição. ...

A Palavra é o pão vivo. Come-a diariamente. Será um poder
mantenedor para fazeres tudo quanto deves realizar. Ela infundirá
vigor imortal a tua alma, aperfeiçoará tua experiência e te trará
aquelas alegrias que são reais e que perduram para sempre. — Carta
16, 1896.
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A natureza revela a Deus, 18 de Novembro

Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas?
Aquele que faz sair o Seu exército de estrelas, todas bem

contadas,
[374]

as quais Ele chama pelo nome; por ser Ele grande em força e
forte em poder, nem uma só vem a faltar. Isaías 40:26.

Idéias panteístas concernentes a Deus na natureza são formuladas
por Lúcifer, o anjo caído. O estranho da questão é que essas idéias
foram aceitas por muitos como bela verdade. Mas aquilo que pensam
ser luz os conduzirá a densas trevas. Dar glória a Deus é um aspecto
característico da experiência dos adventistas do sétimo dia. Quando
damos glória a instrumentos humanos, quando temos confiança
ilimitada no homem, falando da excelência que supomos que ele
tenha, não sabemos o que adoramos. Que Deus seja exaltado. Que
os errantes e fracos seres humanos se humilhem perante Ele. ...

Tenho muito a dizer sobre a glória de Deus como se pode ver
em Suas obras criadas, mas nunca deixei a impressão de que nosso
Deus onipotente, que governa nos céus e ocupa todo o Céu, deve ser
encontrado na flor, na folha e na árvore. O que eu disse das obras
de Deus na natureza destinava-se a conduzir a mente, da natureza
ao Deus da natureza, para revelar que toda a glória deveria ser dada
Àquele que reina nos céus, controlando todas as coisas no Céu e na
Terra.

Os homens devem cumprir seu dever para com Deus. Devem
reverenciar a Deus e ter um conhecimento pessoal dEle. Devem
louvar e glorificar Seu nome como Aquele que colocou muitas coisas
belas na Terra corrompida pelo pecado para que, da criança ao
homem e mulher adultos, todos possam ver que Deus ama Sua
família terrestre. Ele nos ama de tal maneira que nos concedeu uma
prova tangível de Seu amor, enviando Seu Filho unigênito para levar
o pecado do mundo, a fim de que todo aquele que nEle crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.
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A natureza revela a Deus, 18 de Novembro 679

Deus deseja que pensemos na altura, profundidade e largura de
Seu imensurável amor, que não tem paralelo, e que nos lembremos
de que somos Sua adquirida possessão. “Acaso, não sabeis que o
vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual
tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque
fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso
corpo.” 1 Coríntios 6:19, 20. Devemos agir como estando sendo
observados pelo universo celeste, desempenhando conscientemente
nossas obrigações para com o Criador.

O mundo deve ser levado cativo pelas enganosas representações
de Satanás. Onde, então, está nossa segurança? Como nos guardare-
mos contra os enfeitiçantes artifícios satânicos? Lendo a Palavra de
Deus, com intenso desejo de conhecê-Lo à luz da revelação que de
Si mesmo Ele deixou registrado. — Carta 253a, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Cor%C3%ADntios.6.19
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Andando pela fé, não pela vista, 19 de Novembro[375]

Eis o soberbo! Sua alma não é reta nEle; mas o justo viverá
pela sua fé. Habacuque 2:4.

Caro irmão: Recebi tua carta e a li. Encorajo-te, meu irmão, a
teres em mente que Jesus Cristo deu Sua preciosa vida por ti. Ele
será teu ajudador, se confiares nEle. Confia a guarda de tua alma
Àquele que deu Sua própria vida a uma morte vergonhosa e cruel, a
fim de remir toda alma que O receber. ...

Agora, meu irmão, encontramo-nos com muitas pessoas que, em
sua experiência cristã, passaram por circunstâncias semelhantes às
mencionadas em tua carta. Não deves confiar em tuas impressões
de descrença. Deves depositar tua confiança em Alguém que deu a
vida por ti. Então serás contado entre os recebedores — entre os que
crêem e recebem Sua Palavra, e não andam pelo sentimento, mas
pela fé.

A Palavra de Deus é verdadeira. A fé lança mão da palavra di-
vina, enquanto o sentimento não é nada mais do que algo que eclipsa
a fé num “assim diz a Palavra do Deus vivente”. ... É maravilhosa a
obra que Deus planeja realizar mediante Seus servos, para que Seu
nome seja glorificado. Meu irmão, não deves sucumbir em desânimo.
Lança mão das promessas de Deus com a fé de uma criancinha. ...

Meu irmão, rogo que desvies a atenção de ti mesmo para Cristo e
vivas. Põe tua confiança nAquele que ama os instrumentos humanos.
Que tua dependência esteja totalmente em Cristo. Ele é capaz de
salvar completamente todos que vão a Ele. Acredita que Jesus perdo-
ará todas as tuas transgressões e todos os teus pecados. Humilha-te
como uma criancinha, e Cristo te receberá, abençoará e fortalecerá.
Não penses ou fales em descrença, mas toma a Deus em Sua palavra,
e entrega-te em Suas mãos, para seres ensinado e guiado por Ele. ...

Conforta o teu coração, meu irmão, crendo que o Senhor anseia
que sejas salvo, e que és Seu filho. Não penses que tua mente deve
estar num certo estado de sentimento ou não és aceito por Deus.
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Andando pela fé, não pela vista, 19 de Novembro 681

Tua fé não deve repousar em sentimento, mas nas promessas de
Deus. Anda pela fé num “Assim diz o Senhor”. Confia teu caso ao
Senhor e crê em Sua Palavra. Crê, oh! crê na Palavra do Senhor, e
caminha pela fé, não pela vista! Consagra-te novamente a Deus. Sê
leal e verdadeiro a um “Assim diz o Senhor”, e permanece firme na
liberdade que Cristo te concedeu. — Carta 388, 1907.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.388%2C.1907


Bem desperto, 20 de Novembro[376]

E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos
despertardes do sono; porque a nossa salvação está, agora,
mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos

13:11.

Satanás sempre buscou seduzir a mente dos homens com misté-
rios sutis. Assim ele enganou a Eva, e assim busca seduzir os homens
hoje. Aqueles que citam a Palavra de Deus indevidamente, num es-
forço de fundamentar o erro, estão seguindo o exemplo daquele que
iludiu a Eva, e que tentou a Cristo no deserto. O inimigo substituiu
a Palavra de Deus por suas próprias declarações enganosas.

O mesmo instrumento que enganou e seduziu os anjos no Céu
está operando de modo semelhante na mente humana. Por meio de
suas declarações sedutoras ele obteve a confiança de muitos anjos,
e houve grande guerra no Céu. Miguel e Seus anjos lutaram contra
Satanás e seus seguidores enganados. ...

Alguns que têm recebido advertência e instrução de Deus desvi-
aram-se deliberadamente das mensagens que lhes foram enviadas.
Eles andaram com os olhos vendados nos caminhos preparados por
Satanás. Satanás está disputando o jogo da vida por sua alma. E
alguns que poderiam estar numa posição de ajudar essas pessoas
iludidas têm-se tornado cativos do arquienganador.

O amor de Deus por Sua igreja é infinito. Ele fez toda provi-
são para seu crescimento e ampliação. Seu cuidado por Seu povo
é incessante. Ele deu instrução concernente aos perigos de falsas
teorias e sutis argumentos do arquienganador. Enviou advertências,
reprovações, e mensagens para salvar Seu povo. Mas alguns, à se-
melhança de muitos dos discípulos de Cristo, se aborrecem porque
interpretaram mal as mensagens enviadas por Deus.

A provas são permitidas quando são essenciais para a purificação
da igreja. Sob essas provas alguns consideraram-se prejudicados, e
em vez de se humilharem de coração, ergueram-se indignados. Sata-
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Bem desperto, 20 de Novembro 683

nás aguarda sua oportunidade de apresentar algum engano agradável
que cativará a mente dos tentados e os levará a aceitar suas fábulas.
Aqueles que são assim enganados tornam-se canais mediante os
quais outras mentes são seduzidas por sentimentos enganosos. ...

Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem suportado
por muito tempo corações teimosos e endurecidos. Aquele que deu [377]
Cristo ao mundo enviou mensagens de advertência, mas muitos têm
recusado atendê-las. Por muito tempo tem Ele suportado homens
que não glorificam Seu nome. Ele agora apela a Seu povo para
que realize uma obra completa e remova toda pedra de tropeço.
Aplainemos o caminho para nosso Deus. — Manuscrito 106, 1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.106%2C.1905


Permitindo que Deus dirija, 21 de Novembro

Reconhece-O em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as
tuas veredas. Provérbios 3:6.

Durante o período da noite fui especialmente movida pelo Es-
pírito de Deus. Minha alma foi atraída em ansiosa súplica a Deus.
Angustiava-me devido à apostasia de Seu povo.

Enquanto permanecia na cama, incapaz de conciliar o sono de-
vido ao peso que havia sobre mim, pleiteava com o Senhor. Ador-
meci e durante a noite fui ensinada por Deus. Meu guia me disse:
“Tenho uma obra para realizares. Deves falar as palavras que te
forem dadas pelo Senhor. Após estas coisas serem ditas, teu dever
estará cumprido. Não se requer que entres em detalhes diante de
indivíduos, seja qual for sua posição ou trabalho, se eles não reco-
nhecem a voz de Deus na mensagem que Ele te dá para transmitires
em Seu nome. Todos os teus esforços para remover suas dúvidas
serão inúteis, se eles reunirem as nuvens de trevas em torno da alma.
Se entrares em particulares, enfraquecerás a mensagem. Não és tu
falando, mas o Senhor falando por ti. Aqueles que desejam conhecer
a vontade de Deus, que não desejam seguir sua própria vontade
e juízo, serão facilmente movidos. Estarão prontos a discernir o
caminho direito.

“Os porquês e as razões te são ocultos; contudo, fala as palavras
que eu te der, embora sejam dolorosas. Os caminhos por que Deus
conduz o Seu povo são geralmente misteriosos. Tens pedido para
conhecer o caminho de Deus. Tua súplica foi respondida. Deus
sabe melhor do que tu o que é bom e essencial para Seus filhos.
Ele nunca os conduz de modo diferente de como desejariam ser
conduzidos se fossem capazes de ver tão claramente, como Ele, o
que precisam fazer para estabelecer caráter que os qualifique para as
cortes celestiais.”

O povo que Deus está conduzindo deve avançar confiando em
Sua Palavra. Devem marchar adiante pela fé. Foram-lhes confiadas[378]
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Permitindo que Deus dirija, 21 de Novembro 685

verdades às quais devem observar. A obra de Deus é agressiva.
Ninguém pode ficar numa posição neutra e ser ainda um soldado
no exército do Senhor. Deus tem ordens para Seu povo, e se se
mantiverem em íntima ligação com Ele, ouvirão Sua voz, e estarão
em sintonia com seu Capitão. Prosseguirão avante nos conflitos para
travar as batalhas do Senhor. Mas aqueles que se colocam numa
posição de indiferença e não comprometimento, não obterão vitórias.
Devemos trabalhar pela fé e não pela vista, permitindo que Deus
dirija o combate. ... — Manuscrito 29, 1890.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.29%2C.1890


Deus e sua criação, 22 de Novembro

Os céus por Sua palavra se fizeram, e, pelo sopro de Sua boca,
o exército deles. Pois Ele falou, e tudo se fez; Ele ordenou, e

tudo passou a existir. Salmos 33:6, 9.

Estamos certamente vivendo em meio aos perigos dos últimos
dias. Precisamos andar perante Deus com humildade, com profunda
humildade, pois somente aqueles que assim procederem serão exal-
tados.

Oh, como o homem é limitado em compreender a perfeição de
Deus e Sua onipresença aliada a Seu extraordinário poder! Um artista
humano recebe sua inteligência de Deus. Ele só pode modelar sua
obra na tentativa de atingir a perfeição, com material já preparado
para seu trabalho. Em seu poder finito não poderia criar e fazer o
material cumprir seu propósito, se o Grande Artista não estivesse
diante dele, aprimorando sua imaginação.

O Senhor Deus ordena que as coisas passem a existir. Ele foi o
primeiro Projetista. Ele não depende do homem, mas graciosamente
solicita sua atenção e coopera com ele em projetos mais elevados
e progressistas. Então o homem se apodera de toda essa glória, e é
exaltado por seus semelhantes como um gênio extraordinário. Deus
então não parece estar num plano mais elevado do que o homem. ...

Ao ampliarmos nosso conhecimento de Deus, formaremos uma
opinião mais madura a respeito do eu. Reconheceremos as fraquezas
e a ignorância da humanidade. ...

Receio que nos apeguemos a idéias demasiado vulgares e co-
muns. “Eis que os céus e até o Céu dos céus não Te podem conter.”
1 Reis 8:27. Que ninguém se aventure a limitar o poder do Santo[379]
de Israel. Há suposições e perguntas com respeito à obra de Deus:
“Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.”
Êxodo 3:5. ...

Na formação de nosso mundo, Deus não dependeu de substância
ou matéria preexistente. Pois “o visível veio a existir das coisas que
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Deus e sua criação, 22 de Novembro 687

não aparecem”. Hebreus 11:3. Pelo contrário, todas as coisas, mate-
riais ou espirituais, surgiram diante do Senhor... em cumprimento de
Seu comando e foram criadas em função de Seu próprio desígnio.
Os céus e todo o seu exército, a Terra e todas as coisas que nela há,
não são somente obra de Suas mãos; vieram à existência pelo sopro
de Sua boca.

O Senhor havia oferecido evidência de que, por Seu poder, Ele
poderia, num breve momento, dissolver toda a estrutura da natureza.
Ele pode pôr as coisas em ordem invertida e destruir aquilo que o ho-
mem edificou da maneira mais firme e substancial. ... Em incêndios,
enchentes, terremotos, na fúria do grande abismo, em calamidades
em terra e mar, é dada a advertência de que o Espírito de Deus não
estará lutando para sempre em favor dos homens. — Manuscrito
127, 1897.
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Revelações da vontade de Deus, 23 de Novembro

Então, lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que
o Filho nada pode fazer de Si mesmo, senão somente aquilo

que vir fazer o Pai; porque tudo o que Este fizer, o Filho
também semelhantemente o faz. João 5:19.

Estamos seguros ao realizar a vontade de nosso Pai celestial.
... Consideremos a inteira dependência do Filho sobre o Pai, como
revelado nas palavras “o Filho nada pode fazer de Si mesmo, senão
somente aquilo que vir fazer o Pai” — notar a obediência implícita
nas palavras —, “porque tudo o que Este [o Pai] fizer, o Filho tam-
bém semelhantemente o faz”. Não menos completa deve ser nossa
dependência de Cristo, e não menos implícita nossa obediência. As
palavras de Cristo quanto a esta questão são claras. Ele estava à
frente da humanidade e estabeleceu aos seres humanos um exemplo
de perfeita obediência.

“Porque o Pai ama ao Filho, e Lhe mostra tudo o que faz.” João
5:20. Foi em nosso benefício que Cristo veio a este mundo tornar
conhecida a vontade de Seu Pai, e revelar aos seres humanos o que[380]
devem tornar-se antes que possam estar de pé diante de Deus nas
cortes celestes. É nossa obra obedecer a Deus — aprender e obedecer
as leis de Seu reino.

Deus escolheu Israel para ser Seu povo, e por Seu magnífico
poder livrou-o da escravidão egípcia. Os egípcios viram e sentiram
o castigo de Deus. A terra toda trazia evidência do poder dAquele
que reina nos Céus. Todo o Egito ficou desolado antes que Faraó se
submetesse à vontade de Deus. Assim Deus operou para levar Seu
povo em todas as eras futuras a magnificar Seu poder e olhar para
Ele como o supremo Governante.

O Filho de Deus, envolto no pilar de nuvens, foi o líder dos
filhos de Israel, supervisionando toda fase de sua experiência. Ele
os disciplinou e educou, muitas vezes provando sua fé. Fugindo do
exército de faraó eles numa ocasião viram-se barrados diante de
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Revelações da vontade de Deus, 23 de Novembro 689

montanhas inacessíveis, com o Mar Vermelho à frente e o inimigo
seguindo-os bem atrás. A ordem foi, “ide avante”, e ao eles obede-
cerem, as águas se separaram diante deles. Em sua jornada através
do deserto os israelitas foram conduzidos e protegidos pela coluna
de nuvens durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. ...

Moisés, o visível líder dos israelitas, foi admitido nos conselhos
secretos do Altíssimo. O povo teve evidência de que Moisés real-
mente falara com Deus, recebendo dEle a instrução que lhes fora
dada. ...

A filosofia divina do Senhor é revelada na experiência de Israel,
escolhido por Ele de todas as nações para ser Seu povo peculiar.
De Seu trato com eles aprendemos que Ele deve ser obedecido, que
aqueles que estão determinados a se exaltarem a si mesmos devem
ser eliminados. — Carta 259, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.259%2C.1903


Como testemunhar de nossa fé, 24 de Novembro

Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões
mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e

piedosamente. Tito 2:12.

Não vos torneis descuidados com vossas palavras pelo fato de
vos encontrardes entre incrédulos, pois eles estão vos avaliando.
Se vos sentais à mesa deles, comei equilibradamente, e somente[381]
aquilo que não irá entorpecer a mente. Abstende-vos de toda intem-
perança. Sede uma lição prática, ilustrando princípios corretos. Se
vos oferecerem chá para tomar, falai-lhes, em palavras simples, de
seus efeitos prejudiciais sobre o organismo. Dizei-lhes também que
não utilizais bebidas alcoólicas de qualquer espécie porque desejais
manter a mente em tal condição que Deus possa impressioná-la com
as verdades sagradas de Sua Palavra, e que não podeis enfraquecer
vossas faculdades físicas e mentais para não serdes incapazes de
discernir coisas sagradas. Podereis assim semear as sementes de
verdade e ser um exemplo na questão de manter a alma, o corpo e
o espírito em tal condição que possais compreender as realidades
eternas.

Estudai por vós mesmos a instrução dada a Nadabe e Abiú, os
filhos de Arão. Eles “trouxeram fogo estranho perante a face do
Senhor, o que lhes não ordenara”. Levítico 10:1. Tomando fogo
comum, colocaram-no em seus incensários, “então, saiu fogo de
diante do Senhor e os consumiu”. Levítico 10:2. Moisés disse a
Arão: “Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a Minha santidade
naqueles que se cheguem a Mim e serei glorificado diante de todo o
povo.” Levítico 10:3.

O Senhor deseja que sejais ganhadores de almas. Não tenteis
revelar vossa habilidade e inteligência como teólogos, mesmo no to-
cante às verdades bíblicas, pois assim procedendo proferireis muitas
palavras que serão tão mal compreendidas por eles como grego. ...
Ligai-vos firmemente a Cristo, e apresentai a verdade como esta é
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Como testemunhar de nossa fé, 24 de Novembro 691

revelada nEle. Trabalhai como Paulo trabalhou. Onde quer que esti-
vesse, fosse diante de hostis fariseus ou autoridades romanas, ricos
ou pobres, sábios ou ignorantes, o aleijado em Listra ou os crentes
aprisionados num calabouço macedônio, ele exaltava a Cristo como
Aquele que odeia o pecado e ama o pecador, Aquele que supor-
tou nossos pecados a fim de possuir pleno poder e autoridade para
conceder-nos Sua justiça.

Os corações humanos não podem deixar de ser atingidos pela
história da expiação. Aqueles que reconhecem a necessidade de
manter o coração sob o controle do Espírito Santo estão capacitados
a semear a semente que brotará para a vida eterna. — Manuscrito
23, 1890.
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Utilizando os talentos confiados, 25 de Novembro

Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância;
mas

[382]
ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25:29.

Que meu irmão... não questione as sábias providências de Deus,
pois Ele declarou que fará com que Sua força se aperfeiçoe em tua
fraqueza. Possui sempre um coração humilde e contrito e concederás
a Deus uma oportunidade de manifestar Seu amor e graça ao frágil
ser humano. Que momento algum seja desperdiçado lamentando as
oportunidades que nunca tivestes.

Muitas vezes tens imaginado: “Se eu tivesse outra posição social,
e desfrutasse as vantagens que muitos outros desfrutam poderia ter
um capital maior para investir em favor de meu Senhor.” O Senhor
sabia de tudo isso quando te selecionou para a obra que tens a
cumprir. Na maravilhosa providência de Deus, um único talento pode
ser aumentado, se investido, multiplicando-se em dez. E lembra-te
sempre de que Deus “aceita conforme o que o homem tem e não
segundo o que ele não tem”. 2 Coríntios 8:12.

Deus te concedeu talentos. Ele te escolheu para assumires res-
ponsabilidades, não porque tiveste uma educação completa, não
porque foste um orador, ou um homem de brilhante intelecto; Ele te
escolheu porque, mediante Sua graça, andaste humildemente com
Deus, e manifestaste fidelidade nas mínimas coisas.

Jesus tem entregue Seus bens a Seus servos era após era. Geração
após geração tem acumulado o depósito herdado; os talentos têm
aumentado grandemente com o uso, e têm chegado até nós. Somos
semelhantes a servos contratados. Ele nos comprou, pagou o dinheiro
do resgate com Seu próprio sangue para garantir nosso serviço
voluntário.

Alguns, como tu mesmo, sentem a responsabilidade de negociar
com os bens que o Céu lhes confiou. Anseias trazer uma renda maior
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ao teu Senhor. Estás inconformado com a insignificância dos maiores
dons que podes depositar sobre o altar de Cristo; o máximo de tempo
e esforço que podes oferecer ao Mestre parece-te demasiado pequeno
e lamentas a imperfeição de teu serviço. Contempla o Salvador que
ascendeu ao Céu. Ele não está morto na tumba nova de José, com
uma grande pedra selando a entrada. Ele ressuscitou! ... Permanece
como nosso grande Sumo Sacerdote! Ele intercede por ti.

Tudo quanto Ele te pede é somente que utilizes os talentos que
te foram confiados. Se pensas que Deus te deu cinco talentos, então
conforma-te que Ele não requer de ti o lucro de dez. Em nome de
Jesus de Nazaré insto a que olhes para cima! O arco-íris da promessa
está rodeando o trono. — Manuscrito 8, 1892.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.8%2C.1892


Enquanto o Santuário é purificado, 26 de Novembro[383]

Vós sois as Minhas testemunhas, diz o Senhor, o Meu servo a
quem escolhi; para que o saibais, e Me creiais, e entendais que
sou Eu mesmo, e que antes de Mim deus nenhum se formou, e

depois de Mim nenhum haverá. Isaías 43:10.

Satanás está constantemente desviando a atenção da fidelidade e
aplicação nas obras essenciais de preparação para o grande evento
que provará a alma de todo homem. A obra no santuário celestial
está sendo levada avante. Jesus está purificando o santuário. A obra
na Terra corresponde à obra no Céu. Os anjos celestiais devem atuar
constantemente para levar o homem, o instrumento vivente, a olhar
para Jesus, contemplá-Lo e meditar sobre Ele, a fim de poder, em
face à perfeição de Cristo, ficar impressionado com as imperfeições
de Seu próprio caráter. O Confortador prometido, Cristo... decla-
rou: “dará testemunho de Mim”. João 15:26. Esta é a essência da
mensagem para este tempo. ...

Falai como Cristo falou. Trabalhai como Cristo trabalhou. Preci-
samos olhar para Cristo e viver. Ao mantermos em vista Seu amor,
ansiaremos por praticar as virtudes e a justiça dEle. É contemplando
a Cristo que nos moldamos segundo a Sua imagem, e ao renunciar
ao eu — entregando o coração totalmente a Cristo para que Seu
Espírito o refine, enobreça e eleve — estaremos em íntima ligação
com o mundo futuro, que é banhado pelos brilhantes raios do Sol
da justiça. Regozijamo-nos com indescritível alegria e glória plena.
Somos então ordenados a ir a outras cidades e vilas falar das boas
novas, com coração totalmente aceso pelo amor divino, até mesmo
àqueles que estão distantes e a todos quantos o Senhor nosso Deus
chamar.

Falai a outros das benditas verdades de Sua Palavra e, ao obede-
cerdes às palavras de Cristo, prossegui em Seu amor. Como Ele nos
exorta, pelo amor que por Ele temos, a guardar Seus mandamentos.
Ele o faz não para induzir-nos a realizar coisas impossíveis, mas
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porque sabe o que significa observar os mandamentos de Seu Pai.
Ele deseja que toda pessoa que ouve o Seu convite, possa transmiti-
lo a outros, e receber Seus mais preciosos dons pois sabe que ao
guardarmos os mandamentos de Deus não nos tornamos escraviza-
dos, mas sim livres mediante o sangue de Jesus Cristo. Há grande
recompensa em guardar os mandamentos de Deus. Salmos 19:11.

Dizei-o a outros por pena e voz, com piedade, humildade, e
amor, representando o caráter de Cristo. “O Espírito e a noiva dizem:
Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede venha,
e quem quiser receba de graça a água da vida.” Apocalipse 22:17.
— Manuscrito 48, 1890.
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Buscando o Senhor, 27 de Novembro[384]

Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. ...
Eclesiastes 12:1.

Meu querido jovem amigo: tenho sentido um interesse por ti
semelhante ao interesse compassivo que uma mãe sente pelo filho.
Permites-me que seja tua amiga? Eu teria prazer em ajudar-te a te
tornares um homem digno de honra e confiança. Precisas de um
amigo que te ajude em todas as ocasiões, e aponto-te a Jesus como
teu Amigo e Auxiliador. Não pergunto até que ponto desviaste tua
alma de Deus nos dias de tua tentação. Não busco abrir a cortina
que oculta teu passado. Mas algumas coisas que me foram reveladas
sobre tua história passada fazem-me sentir um intenso desejo de
preservar-te de companheiros que não seriam de auxílio para ti, que
não te elevariam, mas te arrastariam para baixo. ...

Tua única segurança está em fazer um movimento decidido na
direção certa. Não posso escolher por ti. Se pudesse, alegremente
o faria. ... Tens te mantido afastado de Cristo por muito tempo,
mas ainda te é oferecido um tempo de graça — tens recebido luz e
oportunidades de conhecer o que é a verdade. Cabe a ti decidir se
escolherás o serviço de Satanás ou o serviço dAquele que deu Sua
vida em teu favor. ...

Quando eras mais jovem tinhas convicções conscienciosas, mas
tuas companhias não foram bem escolhidas, e ao seguires teu próprio
caminho trouxeste perigo e sofrimento sobre ti mesmo. Levarás as
marcas enquanto viveres. Se um anjo de Deus não tivesse, em res-
posta às muitas orações enviadas ao Céu em teu favor, permanecido
do teu lado por ocasião do acidente, tua vida teria então ali findado.
... Mas o Senhor disse: “Poupá-lo-ei para outra prova.” ...

Nós às vezes erramos, mas se vemos e confessamos nossos
erros, Deus é justo para perdoar-nos os pecados e purificar-nos de
toda injustiça. Nossas falhas não devem desanimar-nos, mas ser
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transformadas em vitórias. É teu privilégio agora decidir a quem
servirás. ...

Tens mais do que possibilidades finitas ao teu alcance. Se te uni-
res a Deus, voltando-te para Ele com tua alma plenamente decidida,
Ele aceitará o pródigo. ...

Toma tua decisão para o tempo e para a eternidade. Que nenhum
instrumento humano roube tua alma. Ninguém pode pagar o resgate [385]
por ela. Porém, Jesus fez isso. Ficarás indiferente a tal amor?...
Novamente digo: “Vem.” Jesus te convida; todo o Céu diz: “Vem”.
— Carta 33, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.33%2C.1896


Depositar o eu nas mãos de Deus, 28 de Novembro

Aquilo que Meu Pai Me deu é maior do que tudo, e da mão do
Pai ninguém pode arrebatar. João 10:29.

Devemos erguer nosso padrão sobre a questão da fé. Temos fé
demasiado pequena. A Palavra de Deus é nosso apoio. Precisamos
tomá-la e simplesmente crer em cada palavra. Com esta garantia
podemos reivindicar grandes coisas e, de acordo com nossa fé, elas
nos serão concedidas. ... Se humilharmos o coração perante Deus,
se buscarmos permanecer em Cristo, teremos uma experiência mais
elevada, mas santa. ...

A verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus orde-
nou, e não produzir o que Ele não indicou. Justiça, verdade, miseri-
córdia são o fruto da fé. Precisamos andar à luz da lei de Deus; então
as boas obras serão o fruto de nossa fé, e produto de um coração
renovado cada dia. ...

Não devemos, de modo algum, fazer do eu nosso deus. Deus
entregou-Se a Si mesmo para morrer por nós, para poder purificar-
nos de toda iniqüidade. O Senhor levará avante esta obra de perfeição
por nós, se permitirmos ser controlados por Ele. Empreendamos esta
obra para nosso bem e para a glória de Seu próprio nome. ...

A obra de justiça não pode ser realizada a menos que exerçamos
fé implícita. Agi todo dia sob o poderoso poder operante de Deus.
O fruto da justiça é tranqüilidade e segurança para sempre. Se ti-
véssemos exercido mais fé em Deus e confiado menos em nossas
próprias idéias e sabedoria, Ele teria manifestado Seu poder nos
corações humanos de uma forma destacada. Através da união com
Ele, e do exercício de uma fé atuante, temos o privilégio de desfrutar
a virtude e eficácia de Sua mediação. Somos então crucificados com
Cristo, mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, para andar em
novidade de vida com Ele.

Não devemos confiar-nos a nossas próprias mãos. Temos que
depositar o eu nas mãos de Deus. ... Nossa falta de fé é a razão de não
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termos presenciado mais do poder de Deus. Exercemos mais fé em
nossas obras do que nas que Deus realiza por nós. Deus determina [386]
que se faça o possível para estarmos aptos a permanecer coração
a coração, mente a mente, ombro a ombro. Esta falta de amor e
confiança de uns para com os outros enfraquece nossa fé em Deus.

Precisamos orar, mais do que nunca, pelo batismo do Espírito
Santo, pois se jamais houve um tempo em que precisamos desse
batismo, é agora. Não há nada que o Senhor nos tem falado com
mais freqüência do que de Seu desejo em nos conceder esse batismo,
e nada poderia glorificar mais a Seu nome do que essa concessão.
Quando partilharmos esse Espírito, homens e mulheres nascerão de
novo. ... Pessoas outrora perdidas serão achadas e trazidas de volta.
— Carta 105, 1898.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.105%2C.1898


O Deus da natureza, 29 de Novembro

Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra
e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da
Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11.

O coração é o lugar onde a verdade deve iniciar sua obra. A
verdade deve ser um poder na vida e caráter. Se recebida e acolhida
no coração, atuará como o fermento, mudando todo o ser.

A verdade tem poder para converter as declarações de Cristo
em espírito e vida. Se acolhida e respeitada, fará com que o homem
abandone seus caminhos ímpios. A verdade e o erro não podem
habitar o mesmo coração. Cristo declara: “Quem não é por Mim é
contra Mim; e quem comigo não ajunta espalha.” Mateus 12:30.

Sabedoria, intelecto, poder — estas coisas não são Deus. Mas
Deus é o autor de toda sabedoria, graça e poder. Deus concedeu
a Lúcifer poder e sabedoria, contudo essa inteligência não era o
próprio Deus. Devemos conhecer a Deus como Ele é revelado em
Suas maravilhosas obras. Quem, por sua própria sabedoria, pode
encontrar a Deus? Isto não faz parte de nossa obra. ... O caráter de
Deus é expresso nos Dez Mandamentos. Conhecer a Deus como Ele
é — esta é a ciência de toda bondade e justiça. Devemos obedecer
toda expressão de Seu caráter como revelada em Sua lei.

Deus requer obediência, não com o propósito de demonstrar
Sua autoridade, mas para que possamos nos tornar um com Ele em
caráter. Encontraremos em Deus os atributos de caráter necessários[387]
para formar caráter à Sua semelhança. Devemos formar caráter que
esteja em harmonia com a divindade. Assim, nossa natureza se
tornará espiritualizada em todas as suas faculdades.

Não podemos apresentar, em palavras, um retrato preciso da
glória e majestade de Deus. Está além da expressão verbal. Mas
podemos desfrutar a contemplação de Deus, e o senso de Sua pre-
sença. Podemos saber dEle o máximo que os seres humanos podem
suportar. Podemos falar-Lhe em oração.
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Às vezes, quando nossa fé se dirige completamente a Deus, nós
conversamos com Ele e, pela fé, suportamos a contemplação do Invi-
sível. A fé O revela e nós contemplamos tudo que podemos suportar.
Quando em tempos de angústia e perplexidade confiamos comple-
tamente nEle, temos um senso perceptível de Sua presença e poder
onipotente e animador. Reconhecemos que o Senhor é verdadeira-
mente nossa força e nossa herança para sempre. Podemos ser um
com Cristo em Deus. Mas nunca nos empenhemos em definir Deus
como a essência da natureza. Nunca, nunca deis um passo na direção
de comparar Deus com as obras de Sua criação. — Manuscrito 126,
1905.
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Auxílio em Deus, 30 de Novembro

Tu me farás ver os caminhos da vida; na Tua presença há
plenitude de alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente.

Salmos 16:11.

A Bíblia deve ser a regra prática de tua vida, pois todos quantos
seguem seus ensinos são tornados aptos para a salvação.

Não podes depender de tua própria justiça. Se fizerdes do Senhor
tua segurança constante, não serás afligido pela confusão. Para obte-
res poder sustentador, confiai inteiramente nAquele que compreende
todas as tuas necessidades espirituais. Deus é muito piedoso. De-
pende unicamente dEle. A justiça de Cristo expia nossos pecados.
Ele está intercedendo em nosso favor. Procura agradá-Lo observando
todos os Seus mandamentos.

Quanto mais nos familiarizarmos individualmente com a Bíblia,
e quanto mais fervorosa e zelosamente nos criticarmos, comparando[388]
nosso coração e vida com o padrão dos requisitos de Deus, mais
plenamente confiaremos somente na Sabedoria que não pode errar.
Mediante fé aceitaremos a promessa dada àqueles que recebem a
Cristo como seu Salvador pessoal — a promessa de que a eles será
concedido o poder para se tornarem filhos e filhas de Deus.

Meu irmão, conserva sempre diante de ti a perfeição do caráter
de Cristo. Seja qual for o julgamento humano pronunciado em teu
caso, lembra-te de que Deus não autorizou nenhum instrumento
humano a ser juiz de seus semelhantes. Deposita tua confiança em
Deus constantemente, e verás que Ele é capaz de te guardar com Seu
inigualável poder. Ele será defesa sempre presente e todo-suficiente
contra a agitação de línguas que Satanás inspira para confundir,
enfraquecer e desencorajar. ...

O Amigo dos pecadores sabe como ajudar, fortalecer e abençoar
aqueles que, tendo pecado, volvem-se novamente para Ele. Aqueles
que buscam a Deus de todo coração, nEle acharão um auxílio pre-
sente em tempo de necessidade. Ele curará os errantes, em vez de
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denunciá-los e reprimi-los. Ele ouvirá as orações aflitivas e perdoará
os arrependidos, fazendo-lhes o bem, segundo as grandes riquezas
de Sua graça. ...

Ergue coração e alma em louvor a Deus porque Ele te reconheceu
como Seu filho. Ele te tornará Sua mão auxiliadora, e te abençoará
na obra de tentares ajudar outras almas. O Espírito Santo operará em
todo coração suscetível a Sua santa influência. A justiça de Cristo
irá adiante de alguém assim disposto, e a glória do Senhor será sua
retaguarda. — Carta 192, 1902.
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O conflito invisível, 1 de Dezembro

Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos
[389]

da couraça da justiça. Efésios 6:14.

O inimigo está no encalço de cada um de nós, e se quisermos
resistir às tentações que nos assaltam de fora e de dentro, precisamos
assegurar-nos de que estamos do lado do Senhor, de que temos Sua
verdade no coração, de que ela vigia sobre nossa alma, pronta para
soar o alarma e convocar-nos à ação contra todo inimigo. Sem essa
defesa, no meio de inimigos invisíveis, seremos como o salgueiro
encurvando-se ante a tormenta, agitado e estremecido pelo vento.
Mas se Cristo habita na alma podemos ser fortes no Senhor e no
poder de Sua força. ...

A mente pode expandir-se, enobrecer-se e deveria demorar-se
nas coisas celestiais. Nossas faculdades deveriam ser cultivadas ao
máximo, do contrário falharemos em preencher os padrões divinos.
A menos... [que a mente] seja dirigida pelo Céu, torna-se fácil presa
da tentação de Satanás para empenhar-se em projetos mundanos e
empreendimentos que não têm ligação especial com Deus. ... Todo
zelo, devoção, esforço e todo desejo ardente são dirigidos a essa
obra, e o diabo fica de um lado rindo-se ao ver esforço humano
empenhado com tanta perseverança por um objeto que nunca obterá,
que foge a seu controle. ...

Ser independentes e auto-confiantes de algum modo é uma obri-
gação que devemos a nós mesmos. Mas aqui, onde o inimigo se
introduzirá com seus enganosos ardis, o orgulho toma o lugar da hu-
mildade. E quando tu ou eu confiamos em nossos próprios recursos,
nossa própria sabedoria, e buscamos conselho do coração, certa-
mente o desapontamento, vergonha e confusão serão afinal nossa
porção. Somente quando estivermos intimamente ligados a Deus, e
tivermos vestido toda a armadura da justiça estaremos em condição
favorável para triunfar.
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É essencial que sintas o poder da verdade e que também creias
nela. Ela deve exercer uma influência firme e duradoura sobre a
mente. Mas projetos fantasiosos são preferidos e impedem o cami-
nho de princípios profundos e integrais. As coisas desta vida têm a
precedência sobre os interesses pertinentes à vida futura, imortal. O
comum e terreno amortece o senso do eterno.

Há uma salvaguarda contra os enganos e ardis de Satanás — esta
é a verdade tal qual é em Cristo. A verdade plantada no coração, nu-
trida pela vigilância e oração, nutrida pela graça de Cristo, nos dará
discernimento. A verdade deve perdurar no coração, ser sentida em
seu poder a despeito de todos os enfeitiçantes encantos de Satanás, e
a tua, a minha experiência deve ser de que a verdade pode purificar,
e abençoar a alma. — Carta 17, 1886.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.17%2C.1886


Oração nas horas noturnas, 2 de Dezembro[390]

Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e
iniqüidade nenhuma encontrarás em mim; a minha boca não

transgride. Salmos 17:3.

A noite passada [1 de Dezembro] foi de grande experiência para
mim. Parecia-me estar numa reunião onde havia um grande número
de pessoas reunidas — muitos crentes e alguns incrédulos. Numa
ocasião o grupo foi dividido em vários grupos menores. Eu tinha uma
responsabilidade especial e havia dirigido a alguns poucos minhas
declarações sob as tentações do inimigo. Eles estavam adotando
idéias que não eram corretas, mas os levariam a negar a verdade. O
tempo presente em que vivemos é um período de demasiada tentação
para nos ocuparmos de sentimentos e sugestões errôneas de espíritos
sedutores, e unirmo-nos a anjos maus e apresentar os mesmos como
verdade presente. Havia um profundo interesse em pesquisar as
Escrituras.

Eu tinha um encargo especial de orar, e o perigo das pessoas
parecia muito grande sobre minha alma. Derramei o peso de minha
alma diante do Senhor. Pleiteei muito ardentemente com o Senhor
para que despedaçasse o poder do inimigo e nos libertasse, deixando
que a mente dos queridos que são tentados fossem livres, e a preciosa
verdade resplandecesse em meio às trevas morais. Apresentei minha
oração ao Senhor para que Ele viesse ajudar Seu povo e glorificasse a
verdade, para que os que não estão informados não sejam enganados
neste período de grande perigo. Apresentei perante o Senhor nossa
grande necessidade de que seja concedida ajuda especial a Seu povo,
de acordo com a coerência de Seus atributos de trabalhar em nosso
benefício e responder a nossas orações para glorificar Seu próprio
nome.

Estava alcançando mais e mais alto, pleiteando com Deus para
atender a nossas ardentes súplicas e permitir que Sua verdade para
este tempo apareça em toda sua dignidade, beleza e graça salvadora.
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Pleiteei que fizesse conhecer Seu especial amor e Seu especial poder,
que a verdade aparecesse em sua força e autoridade, que fizesse
conhecer novamente Sua clara e sagrada verdade não misturada com
o joio, como havia Ele feito freqüentemente, e senti que o Senhor
havia empenhado a palavra. A vitória ocorreu, e despertei chorando
em voz alta em alegria por ter o Senhor manifestado a nós Sua graça,
Sua verdade, e Sua salvação. Soube dos membros de minha família
que minha oração foi proferida em voz alta em meu sono.

A preciosa bondade e amor de Deus para comigo deu-me con-
forto, força e alegria. Senti que tinha uma nova fonte de esperança e
encorajamento de que ocorreria a libertação das almas. ... A Palavra [391]
de Deus será estabelecida para sempre e sempre. — Manuscrito 177,
1903.
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Os primeiros em boas obras, 3 de Dezembro

Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé,
mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo?

Tiago 2:14.

Envolvido na coluna de nuvens, Cristo era o líder de Seu povo.
Ele lhes deu estatutos e leis, para que pudessem ser Seu povo es-
pecial pela obediência a Seus requisitos. Ele derramou sobre eles
as bênçãos do Céu, mas esperava que eles, em retribuição, compar-
tilhassem suas bênçãos com outros menos favorecidos. Assim Ele
trata Seu povo escolhido hoje. ...

Nada satisfaz mais o inimigo do que ver o povo de Deus lutando
entre si. Todos necessitamos diariamente do poder convertedor da
graça de Deus, pois muitas de nossas igrejas estão apostatadas. Não
revelam a genuína vida cristã, e o espírito do Mestre. Poderia ser feito
cem vezes mais do que está sendo feito para espalhar a mensagem
do evangelho perto e longe. ...

Tenho uma mensagem para nossas igrejas. Deve haver mais
profunda consagração do que tem sido visto, ou muitos estarão
despreparados, para entrar na Cidade Santa. Há entre muitos um
desejo de ser o primeiro, para comandar. É correto desejar ser o
primeiro em boas obras, obter as graças cristãs, mas para muitos
as palavras de Cristo, como estão registradas no sétimo capítulo de
Mateus, são aplicáveis hoje. Lede e estudai cuidadosamente este
capítulo. São as palavras de Cristo e são para que todo indivíduo
realize diligente obra para a salvação de sua própria alma. ...

Devemos levar avante a obra do Senhor, concordemente. De-
vemos proclamar as palavras de Deus firme e decididamente, mas
devemos guardar-nos contra o criar preconceito desnecessário. Que
ninguém, em conversação ou discurso, lance ataques ferinos, pois
tal meio tem fechado portas e oportunidades têm sido perdidas.

Se todas as nossas igrejas tivessem sido amplamente despertas,
não veríamos tais influências venenosas que estão agora em operação
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e muitos que poderiam compreender a verdade não estariam sendo
envolvidos nos ardis dos enganos satânicos. Satanás está em ação
entre o povo de Deus, tal como atuou entre os anjos nas cortes
celestiais, e muitos estão sendo enganados. ... [392]

Os juízos de Deus estão na Terra e nosso testemunho deve ser
apresentado sob a influência do Espírito Santo. Agora, bem agora, é
nosso tempo de atuar sob a santificadora influência do Espírito Santo.
Precisamos dar a mensagem rapidamente, linha após linha. Homens
serão forçados a uma decisão, e é nossa parte que eles tenham
oportunidade de compreender a verdade, de modo que possam tomar
posição inteligente do lado certo. — Manuscrito 101, 1906.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.101%2C.1906


A palavra de Deus é verdadeira, 4 de Dezembro

Assim será a palavra que sair da Minha boca; não voltará
para Mim vazia, mas fará o que Me apraz, e prosperará

naquilo para que a designei. Isaías 55:11.

A grande apostasia, que se está desenvolvendo e aumentando e
tornando-se mais forte... continuará nesta marcha até que o Senhor
desça do Céu com um clamor. Devemos apegar-nos aos primeiros
princípios de nossa fé e prosseguir em força e crescimento de fé.
Devemos sempre conservar a fé consolidada pelo Espírito Santo de
Deus, desde os primeiros eventos de nossa experiência até o tempo
presente. Precisamos agora de mais ampla, mais profunda, mais
ardente e inamovível fé na direção do Espírito Santo. Se no princípio
precisamos da manifesta prova do poder do Espírito Santo para
confirmar a verdade, após a passagem do tempo, precisamos hoje de
toda evidência na confirmação da verdade, quando pessoas estão se
apartando da fé e dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de
demônios. Não deve haver nenhuma pessoa desanimando agora.

Se nunca houve um período de tempo em que necessitamos do
poder do Espírito Santo em nossos discursos, em nossas orações,
em toda ação proposta, é agora. Não devemos deter-nos na primeira
experiência, mas enquanto levamos a mesma mensagem ao povo,
essa mensagem deve ser fortalecida e ampliada. Devemos ver e re-
conhecer a importância da mensagem confirmada por sua origem
divina. Devemos prosseguir em conhecer o Senhor para que saiba-
mos que Sua vinda é preparada como a manhã. Nossa alma precisa
do despertamento da Fonte de todo poder. Podemos ser fortalecidos
e confirmados na experiência passada, que nos firma nos pontos
essenciais da verdade que nos tornaram adventistas do sétimo dia.[393]

Os cinqüenta anos passados não apagaram um jota ou princípio
de nossa fé ao recebermos as grandes e maravilhosas evidências que
se tornaram certas para nós em 1844, após a passagem do tempo. As
pessoas desanimadas devem ser confirmadas e despertadas segundo
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Sua palavra. ... Nenhuma palavra é mudada ou negada. Aquilo que
o Espírito Santo testificou como verdade após a passagem do tempo,
em nosso grande desapontamento, é o sólido fundamento da verdade.
Os pilares da verdade foram revelados, e nós aceitamos os princípios
fundamentais que nos tornaram o que somos — adventistas do
sétimo dia, observando os mandamentos de Deus e tendo a fé de
Jesus.

Não ardia o coração dos discípulos de Cristo, quando Ele lhes
falou tal como a nós pelo caminho e ao abrir-nos as Escrituras?
Não nos abriu o Senhor Jesus as Escrituras e nos apresentou coisas
mantidas em segredo desde a fundação do mundo? — Carta 326,
1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.326%2C.1905
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.326%2C.1905


O significado da perfeição cristã, 5 de Dezembro

Tudo posso nAquele que me fortalece. Filipenses 4:13.

O que Deus requer? Perfeição; nada menos do que perfeição.
Mas se devemos ser perfeitos, não devemos confiar no eu. Diaria-
mente precisamos saber e compreender que o eu não deve ser objeto
de confiança. Precisamos apegar-nos às promessas de! Deus com
firme fé. Precisamos pedir o Espírito Santo com pleno reconheci-
mento de nosso próprio desamparo. Então, quando o Espírito Santo
operar, não daremos glória ao eu. O Espírito Santo tomará graci-
osamente o coração à sua guarda, trazendo-lhe os brilhantes raios
do Sol da Justiça. Mediante a fé seremos guardados pelo poder de
Deus.

Quando estivermos diariamente sob o controle do Espírito de
Deus, seremos observadores dos mandamentos. Podemos demons-
trar ao mundo que a obediência aos mandamentos de Deus trazem
sua recompensa, mesmo nesta vida, e felicidade eterna na vida fu-
tura. Não obstante nossa profissão de fé, o Senhor que pesa nossas
ações vê somente uma imperfeita representação de Cristo. Ele tem
declarado que tal estado de coisas não O pode glorificar.

É muito significativo confiar a Deus a guarda da alma. Significa
que devemos viver e andar pela fé, não confiando no eu nem o
glorificando, mas olhando a Jesus... como o Autor e Consumador de
nossa fé. O Espírito Santo realizará Sua obra no coração, mas não[394]
pode jamais atuar em alguém cheio de orgulho e pretensão. Este,
em seu entender, teria capacidade para corrigir a si mesmo. O eu se
interpõe entre sua alma e o Espírito Santo. O Espírito Santo operará
se o eu não se interpuser. ...

O Espírito Santo está pronto a cooperar com todos que O rece-
berem e forem ensinados por Ele. Todos que se apegam à verdade e
são santificados mediante a verdade estão tão unidos com Cristo que
podem representá-Lo em palavra e ação. Revestiram-se de Cristo e
possuem um poder que os capacita a revelar a verdade a outros. Que
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o Espírito Santo fale ao coração do povo escolhido de Deus, para
que suas palavras sejam tão valiosas quanto o ouro, ao darem o pão
da vida àqueles que estão em transgressão e pecado. ...

O prazer e a vontade de Deus é que as bênçãos concedidas ao ho-
mem o sejam em totalidade absoluta. Ele fez provisão para que toda
dificuldade seja vencida, todo desejo suprido mediante o Espírito
Santo. Assim, Ele determina que o homem aperfeiçoe um caráter
cristão. Deus deseja que contemplemos Seu amor, Suas promessas,
dadas tão livremente àqueles que não têm méritos em si mesmos.
Ele deseja que dependamos plena, grata e jubilosamente da justiça
provida por Cristo em nosso favor. Deus ouve espontaneamente a
todos quantos vêm a Ele do modo como designou. — Manuscrito
148, 1897.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.148%2C.1897
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A divina compaixão ainda flui, 6 de Dezembro

As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos
consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim;

renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade.
Lamentações 3:22, 23.

Tenho sentimentos muito solenes ao considerar a condição do
mundo. Oh! como é negligente, cheio de criminalidade, desobediên-
cia e pecado, como é triste, terrivelmente triste o fato de o mundo
não reconhecer o amor de Deus em dar a Jesus Cristo como nosso
Redentor; Jesus Cristo, que foi igual a Deus! “Porque Deus amou ao
mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo
o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16. O
pecado tem por séculos perturbado, ou, melhor dizendo, impedido a[395]
grande obra da divina benevolência ao obstruir o canal por meio de
instrumentos humanos que se recusam a receber o dom celestial e
portanto não o podem transmitir.

Deus insta homens e mulheres a se tornarem consagrados obrei-
ros com Jesus Cristo. Embora o pecado e a impiedade tenham por
séculos perturbado o fluxo de rica graça, esse fluxo não tem sido
impedido de dirigir-se à Terra. Seu curso aponta em direção à Terra,
e se os homens tão-somente cooperassem com Deus, se o canal de
comunicação fosse mantido aberto sem restrição para manter contato
com o mundo, a luz do Céu estaria brilhando em todas as partes do
planeta, dissipando as trevas morais.

Estou convicta de que devemos trabalhar ardorosamente. Os
pastores não são os únicos que devem brilhar, mas os obreiros de-
vem ser despertados em todas as igrejas, e ao receberem a verdade,
conservando a humildade e contrição, serão exatamente os que Deus
utilizará para abençoar seus semelhantes, fazendo o que lhes for
possível em sua capacidade aparentemente modesta.

Não é mediante o mais culto, nem o mais eloqüente da família
humana que o Senhor Se revelará. “Porque assim diz o Alto, o
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Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo:
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e
abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar
o coração dos contritos.” Isaías 57:15. “Mas o homem para quem
olharei é este: o aflito e abatido de espírito e que treme da Minha
palavra.” Isaías 66:2. ...

O Senhor solicita que devolvamos os dons que Ele tem conce-
dido aos homens, através dos quais eles podem usar todas as suas
faculdades de intelecto, toda sua força física e moral, em Sua obra
de fazer o bem e abençoar a outros. Chegou-se a um momento crí-
tico no governo de Deus na Terra. A compaixão divina tem fluído
ao povo, embora a correnteza celestial tenha sido bloqueada por
corações teimosos. — Carta 52, 1895.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Isa%C3%ADas.57.15
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Onde está o tesouro? 7 de Dezembro

Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também
em Mim. Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se assim não

fora, Eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. João
14:1, 2.

Como é precioso o conhecimento de que temos um Amigo fiel,[396]
Alguém que nos transmitirá um caráter nobre e elevado, que nos
tornará dignos da companhia dos anjos celestiais nas cortes acima!
Sua vigilância está sobre todos os Seus filhos. Eles desfrutam uma
paz que o mundo não pode dar nem tirar. A perda de tesouros
terrestres não os torna desesperançados nem desabrigados. ...

Cristo contempla o mundo mobilizando-se na busca de tesouros
terrenos. Ele vê muitos absortos em ansiosas e constantes tentativas
de obter o cobiçado tesouro terreno, que julgam satisfazer seu desejo
egoísta, embora em sua insistente procura passam à margem do
único caminho que conduz às verdadeiras riquezas.

Como Aquele que tem autoridade Cristo fala a esses, convidando-
os a seguirem-nO. Ele Se oferece para os conduzir às riquezas tão
duradouras quanto a eternidade. Aponta-lhes o caminho estreito da
abnegação e do sacrifício. Aqueles que prosseguirem firmes nesse
caminho, superando todo obstáculo, alcançarão a terra de glória. Ao
elevarem a cruz descobrem que ela os eleva, e finalmente conquistam
o tesouro imperecível.

Muitos julgam encontrar segurança nas riquezas terrestres. Mas
Cristo tenta remover de seus olhos a trave que obscurece a visão,
e os capacita assim a contemplar o mais excelente e eterno peso
de glória. Estão confundindo miragens com realidade, perdendo de
vista as glórias do mundo eterno. Cristo os insta a ampliarem seu
horizonte para além do presente e acrescentar a eternidade à sua
visão.

Não há lugar na Terra onde tesouros estejam livres de perda.
Mas há uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e fundador
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é Deus. Cristo busca desviar a atenção de investimentos insensatos
em riquezas perecíveis, admoestando os homens a depositarem seus
tesouros no Céu. ...

Aqueles que concentram sua afeição em tesouros terrestres,
sem fazer caso dos tesouros celestiais, brevemente receberão sua
recompensa. Perderão os tesouros terrenos para obter [aquilo pelo
qual] venderam sua alma a Satanás. ...

Será que aqueles que não se submeteram inteiramente ao rebelde
virão agora para o lado do Senhor? Será que eles, deixarão as obras
da impiedade e permanecerão sob a bandeira ensangüentada do
Príncipe Emanuel, antes que seja tarde demais? — Carta 264, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.264%2C.1903


A redenção está próxima, 8 de Dezembro[397]

Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a
vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas

21:28.

Precisamos ter uma maior proximidade com Deus. Devemos
introduzir em nossa vida diária muito menos do eu e muito mais de
Jesus Cristo e Sua graça. Estamos vivendo um importante período da
história deste mundo. O fim de todas as coisas está às portas; a areia
do tempo está se esgotando rapidamente; logo, será declarado no
Céu: “Está feito.” Apocalipse 21:6. “O santo continue a santificar-
se”, “o imundo ainda sendo imundo.” Apocalipse 22:11. ...

Tanto quanto possível, como um povo, limpemos o acampamento
de todos os pecados agravantes e de toda contaminação moral. En-
quanto o pecado exercer sua influência sobre o povo que alega elevar
o padrão moral da justiça, como podemos esperar que Deus use Seu
poder em nosso benefício e nos salve como um povo que pratica a
justiça?

Toda a política no mundo não nos pode salvar do terrível pe-
neiramento, e todos os esforços feitos junto a dignitários não nos
absolverão do castigo de Deus, enquanto o pecado for acariciado.
Se como um povo não nos mantivermos na fé, e não somente defen-
dermos com pena e voz os mandamentos de Deus mas observarmos
cada um deles, não violando um único preceito conscienciosamente,
então nos sobrevirão a fraqueza e a ruína. É uma obra à qual pre-
cisamos dar atenção em cada uma de nossas igrejas. Cada homem
deve ser um cristão. ...

Satanás operará seus milagres para enganar; ele estabelecerá
seu poder como supremo. A igreja pode parecer prestes a desabar,
mas não cairá. Ela permanece, enquanto os pecadores em Sião
serão eliminados — o joio separado do precioso trigo. Será uma
provação terrível, mas terá de acontecer. Ninguém, a não ser aquele
que tem sido vitorioso pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de
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seu testemunho, será achado com os fiéis e verdadeiros, sem mancha
ou mácula de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos ser
privados de nossa justiça própria e revestidos da justiça de Cristo.

Os remanescentes que purificam sua alma ao obedecer à ver-
dade, adquirem força do processo de provação, exibindo a beleza da
santidade em meio à apostasia prevalecente. A respeito deles, Cristo
diz: “Eis que nas palmas das Minhas mãos te gravei.” Isaías 49:16.
São conservados em imperecível e eterna lembrança. ...

Caros irmãos, o Senhor vem. Elevai vossos pensamentos e vossas
frontes e regozijai-vos. Oh! imaginávamos que aqueles que ouvem
as alegres novas, que alegam amar a Jesus, se encheriam de alegria
inexprimível e pleno de glória. Estas são as alegres novas que de-
veriam eletrizar toda pessoa, que deveriam se repetidas em nossos
lares e ditas àqueles que encontramos na rua. — Carta 55, 1886. [398]

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Isa%C3%ADas.49.16
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O preço de nossa redenção, 9 de Dezembro

Mas vejo, nos meus membros, outra lei que, guerreando
contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do

pecado que está nos meus membros. Romanos 7:23.

Quando Cristo ascendeu ao Céu, Suas mãos estendidas para
abençoar os discípulos, uma nuvem de anjos O recebeu e O ocultou
da vista deles. Enquanto os discípulos forçavam a vista na tentativa
de terem um último vislumbre de seu Senhor que subia, dois anjos do
cortejo, jubilantes, aproximaram-se deles dizendo: “Varões galileus,
por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós
foi assunto ao Céu virá do modo como O vistes subir.” Atos dos
Apóstolos 1:11.

Os discípulos se encheram de grande alegria. Repetiram inúme-
ras vezes as palavras que Cristo lhes havia dito em Suas últimas
lições, como estão registradas nos capítulos catorze, quinze, de-
zesseis e dezessete de João; e todos tinham algo a dizer sobre a
instrução, especialmente com respeito às palavras do décimo quarto
capítulo de João. ... [versos 1-3 citados].

A promessa de que Ele retornaria, e também o pensamento de
que Ele lhes havia deixado Sua paz, encheram-lhes o coração de
alegria. ...

Satanás transformou os homens e mulheres em seus prisioneiros,
e os reivindica como seus súditos. Quando Cristo viu que nenhum
ser humano seria capaz de interceder pelo homem, Ele próprio entrou
no cerrado conflito e batalhou com Satanás. O Unigênito de Deus
era o único que podia libertar aqueles que pelo pecado de Adão
haviam sido subjugados ao maligno.

O Filho de Deus concedeu a Satanás toda oportunidade de tentar
suas artimanhas nEle. O inimigo havia tentado os anjos no Céu, e
posteriormente o primeiro Adão. Adão caiu, e Satanás julgava que
poderia obter êxito em enganar a Cristo após este ter assumido a
humanidade. Todo o exército caído considerava ser esta situação uma
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oportunidade de obter a supremacia sobre Cristo. Haviam ansiado
por uma oportunidade para revelar sua inimizade para com Deus.
Quando os lábios de Cristo foram selados na morte, Satanás e seus [399]
anjos imaginaram que haviam obtido a vitória.

Foi o pensamento de suportar a culpa do mundo inteiro que
trouxe inexprimível angústia a Cristo. Na luta de morte, o Filho de
Deus podia somente confiar em Seu Pai celestial; tudo foi suportado
pela fé. Ele próprio foi um resgate, um dom, dado para a libertação
dos cativos. Por Seu próprio braço Ele trouxe salvação aos filhos
dos homens, mas a que custo para Si mesmo! ...

Que espetáculo foi esse conflito! Resultou em demonstrar ao
universo celestial a justiça de Deus. — Manuscrito 125, 1901.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.125%2C.1901


Fundidos em união, 10 de Dezembro

Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós
também amar uns aos outros. 1 João 4:11.

O mundo está contemplando com prazer a desunião entre os
cristãos. A infidelidade é bem acolhida. Deus insta por uma mudança
entre Seu povo. A união com Cristo e uns com os outros é nossa
única segurança nestes dias finais. Não tornemos possível a Satanás
apontar aos membros de nossa igreja, dizendo: “Vejam como esse
povo, posicionado sob a bandeira de Cristo, se odeia mutuamente.
Nada temos a temer enquanto eles despendem mais energia lutando
uns contra os outros do que em combate às minhas forças.”

Após a descida do Espírito Santo, os discípulos dedicaram-se a
proclamar um Salvador ressurreto, tendo a salvação de pessoas como
seu único desejo. Regozijavam-se na doce comunhão com os santos.
Eram ternos, ponderados, desprendidos, desejando fazer qualquer
sacrifício pela causa da verdade. Em sua associação diária uns com
os outros revelavam o amor que Cristo ordenava que revelassem.
Por palavras e atos altruístas se empenhavam em acender esse amor
em outros corações. ...

Mas os primeiros cristãos começaram a procurar defeitos uns
nos outros. Demorando-se sobre os erros, encorajando suspeita e dú-
vida, dando lugar à crítica maldosa, perderam de vista o Salvador e
o grande amor que Ele havia revelado pelos pecadores. Tornaram-se
mais rígidos no tocante a cerimônias exteriores, mais escrupulosos
com respeito a teoria do que com respeito a fé, mais severos em suas
críticas. Em seu zelo por condenar a outros, eles próprios erravam.
Esqueceram-se da lição de amor fraternal que Cristo ensinara. E,[400]
mais triste que tudo, estavam inconscientes de sua perda. Não re-
conheceram que a felicidade e alegria estavam se esvaindo de sua
vida, e que em breve andariam em trevas, tendo expulsado o amor
de Deus do coração.

724

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Jo%C3%A3o.4.11


Fundidos em união, 10 de Dezembro 725

O apóstolo João reconheceu que o amor fraternal estava se dissi-
pando da igreja, e demorou-se especialmente nesse ponto. Até o dia
de sua morte, ele instou os crentes a exercitarem constantemente o
amor de uns para com os outros. ...

Na igreja de Deus hoje, o amor fraternal está em grande falta.
Muitos daqueles que professam o amor do Salvador negligenciam
amar os que estão com eles em comunhão cristã. ...

Harmonia e unidade existindo entre homens de variadas disposi-
ções é o mais forte testemunho que podemos oferecer de que Deus
enviou o Seu Filho ao mundo para salvar pecadores. É nosso privilé-
gio dar esse testemunho. Mas a fim de fazê-lo, devemos colocar-nos
sob o comando de Cristo. Nosso caráter deve ser moldado em har-
monia com o caráter de Cristo; nossa vontade deve submeter-se à
vontade dEle. — Manuscrito 143, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.143%2C.1903


Cristãos resplandecentes, 11 de Dezembro

Busquei o Senhor, e Ele me acolheu; livrou-me de todos os
meus temores. Salmos 34:4.

Não faleis das faltas dos outros. Cuidai de vosso próprio jardim.
Vede que vosso coração seja purificado pelo poder de Deus. Quando
a angústia vier, em lugar de perderdes a paciência, em lugar de vos
queixardes e vos preocupardes, ide ao Senhor e dizei-Lhe tudo. ...
Não ide a amigos humanos, pois eles já têm todas as cargas que
podem suportar. ...

Não penseis que encontrareis alívio colocando vossas cargas
sobre outros. Vinde diretamente ao Portador dos nossos pecados
e falai-Lhe sobre eles. Crede que Ele é capaz de enfrentar as cir-
cunstâncias de vosso caso e está disposto a fazê-lo. Quando vierdes
em contrição ao pé da cruz, quando tiverdes fé nos méritos de um
Salvador crucificado e ressurreto, recebereis poder mediante Ele. Ao
lançardes sobre Ele vossa alma desamparada, recebereis paz, alegria,
força e coragem. Então sereis capazes de dizer a alguém mais quão
precioso é Cristo para vós. Podereis dizer: “Busquei-O e O achei
precioso para minha alma.”

“Achareis descanso.” Mateus 11:29. Como? Pela experiência[401]
viva — porque o jugo de Cristo é um jugo de paciência, bondade e
longanimidade. Aqueles que aprendem Sua mansidão e humildade
aprendem também a amar um ao outro como Ele os amou. Atingem
a posição em que recusam criticar e condenar os outros. Aprendem
que lhes foi confiada uma obra que ninguém mais pode realizar
por eles — a obra de aprender de Cristo. Quando nos colocamos
em Suas mãos, Ele nos revela as possibilidades e probabilidades
perante nós, e insta-nos em buscar ajuda de Alguém infinitamente
mais elevado do que os errantes seres humanos.

Cristo é nossa eficácia. Como o sabemos? Eu o sei por expe-
riência. Por um tempo, muitos e muitos anos atrás, eu estava em
desespero. Então lancei-me sobre a misericórdia e amor do Salvador,
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e Seu poder veio sobre mim. Por um tempo aqueles que estavam
trabalhando [no escritório de publicações] julgaram-me morta. Mas
repentinamente elevei minha voz em oração. O poder de Deus esteve
sobre mim por toda a noite, e daí em diante entendi que devo confiar
em Cristo. Estivera orando e orando por auxílio, e todo o tempo meu
Salvador estava em pé, junto a mim, esperando que O reconhecesse
como minha eficácia, minha força, minha graça. Aprendi a lição, e
depois disso, quando me ajoelhava para orar, cria que receberia uma
resposta, sentisse ou não que a receberia. ...

Oh, como desejaria que honrássemos a Cristo reconhecendo
o que Ele deseja fazer por nós, e tomando-O em Sua palavra! Se
fizéssemos isso, seríamos cristãos resplandecentes. Contemplando
a Cristo, seríamos mudados à Sua semelhança. — Manuscrito 118,
1904.
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Uma oferenda a Deus, 12 de Dezembro

Teus são os céus, Tua, a Terra; o mundo e a sua plenitude, Tu
os fundaste. Salmos 89:11.

Muitos neste mundo estão se provando desonestos no trato com
a propriedade de Deus. Não amam a verdade. Volvem-se da justiça
de Cristo para os aspectos legais da lei de Deus, especialmente o
mandamento do sábado. O coração do Salvador é magoado com
tal conduta. Ele deseja salvar toda pessoa que adquiriu. Oh, que os
homens compreendam isto, e se coloquem em ligação com o grande
Obreiro Mestre!

Em breve o Senhor virá a este mundo com poder e grande glória,[402]
e a obra que temos a realizar agora está esboçada no qüinquagésimo
oitavo capítulo de Isaías. Quem está realizando essa obra? Quem
está edificando o altar do Senhor? Quem está preparando o povo
para o grande dia do Senhor? Agora, exatamente agora, todos que
alegam ser um filho de Deus devem trazer de seus meios para o
tesouro de Deus, para que haja suprimento do qual se retire para
suprir os obreiros com recursos para entrarem em novos lugares
a fim de apresentar a verdade àqueles que nunca a ouviram. Que
não haja escassez no tesouro do Senhor. De Seu tesouro Deus supre
todas as nossas necessidades. Seremos apenas consumidores? Não
haveremos de ser produtores, dando de nossos meios para que a
verdade possa ser apresentada a muitas pessoas que a reconhecerão
e aceitarão e, em retorno, devolvam a Deus o que Lhe pertence,
sendo eles contados entre os produtores? ...

Não devemos apenas receber os dons de Deus. Com pleno senso
de nossa responsabilidade devemos levar-Lhe uma oferenda, para
que esteja em Seu tesouro para o avanço de Sua obra, um amplo
suprimento de meios, um suprimento do qual Seus obreiros possam
retirar para capacitá-los a levar a mensagem de cidade em cidade, e
de país em país. Os obreiros altruístas de Deus deveriam ser supridos
com recursos suficientes para ser bem-sucedidos em seu trabalho. ...
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“Ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se contém.” Sal-
mos 24:1. Este mundo é a casa do tesouro do Senhor, do qual sempre
estamos retirando. Ele tem provido frutos, cereais e vegetais para
nosso sustento. Em nosso benefício, Ele faz com que o Sol brilhe e
a chuva caia. Toda a família humana, boa e má, está constantemente
retirando da casa do tesouro divino. O modo como aqueles tão al-
tamente privilegiados recebem os dons do Senhor e como tratam o
concerto que o Senhor fez com eles faz muita diferença. Ele os fez
Seus provedores, instruindo-os a retirar de Sua casa do tesouro, e en-
tão Lhe devolver em donativos e ofertas, “para que haja mantimento
em Sua casa”. Malaquias 3:10. — Manuscrito 73, 1900.
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O maravilhoso amor de Deus, 13 de Dezembro

Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus,
que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á

[403]
concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o

que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada
pelo vento. Tiago 1:5, 6.

Se queres tornar-te um aluno na escola de Cristo, submete tua
vontade a Ele, e em sob Sua disciplina, e serás capaz de caminhar
em Seus passos; e por viveres em constante ligação com Jesus, serás
um canal de luz a outros. Eu e tu... necessitamos sentir nossa inteira
dependência de Deus, por Sua graça e Sua direção. Deus deseja que
venhas a simpatizar e estar em harmonia com os Seus planos. Sub-
missão à autoridade de Cristo, que forma uma qualificação essencial
em Seus discípulos, não é somente oposto ao orgulho que se sente
ferido quando advertido e aconselhado, mas os que a têm decidem
sujeitar-se uns aos outros. ...

Enganos fatais estão sobre as pessoas. Eles têm uma confiança
firme. Julgam que são cristãos simplesmente porque assentem com a
verdade; e tão completamente este engano envolve e fecha o coração,
que as setas do Senhor não encontram acesso a ele, e as profundas,
esclarecedoras verdades, que claramente retratam esse exato engano,
são ouvidas sem efeito, sem nenhuma reflexão de sua aplicação
para si próprios. Oh, busca a preparação de coração junto ao trono
da graça, para que quando sentires tua incompetência possas ter
clara visão do poder e dignidade de Cristo, e possas apegar-te às
promessas pela fé, e possas ter uma viva ligação com Deus. ...

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Seu Filho
unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.” João 3:16. Oh, que amor! que amor extraordinário! Contudo,
quão poucos o apreciam! Quão poucos são participantes da natu-
reza divina! Tendo empreendido a maravilhosa obra da redenção,
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Ele resolveu que não renunciaria ao plano mas nada pouparia, não
obstante seu custo, nada reteria, conquanto caro, que fosse essencial
à consumação de Seu desígnio de conceder ao homem dom após
dom, até que Ele lhe houvesse aberto todos os tesouros celestiais.

A redentora graça de Deus sobre nós, a crescente concepção
de Sua grandeza, justiça, misericórdia, e amor, não encherão nosso
coração para qualquer propósito. Este conhecimento de Deus, que
Jesus veio do Céu transmitir, não deve ser apoucado. O amor de Deus
não pode permanecer em nossa posse a menos que seja expresso.
— Carta 48, 1888.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.48%2C.1888


Seguir em frente, 14 de Dezembro[404]

Tendes já rodeado bastante esta montanha; virai-vos para o
norte. Deuteronômio 2:3.

Ide trabalhar, é a palavra do Senhor a nós. Não podeis ver o fim
desde o princípio, não obstante, orai, crede, e segui avante. “Ide em
frente” foi a palavra do Senhor a Israel quando estavam junto ao Mar
Vermelho com o exército de Faraó pressionando-os à retaguarda.
Eles obedeceram, e quando Moisés feriu as águas com sua vara, eis
que estas se separaram e permaneceram erguidas como uma parede,
criando uma passagem pela qual o povo passou em segurança. Com
fé e confiança na palavra que o Senhor nos deu, vamos em frente,
seguros de que Ele estará conosco como nosso Auxiliador e Protetor.

Ide avante, não em presunção e exaltação própria, mas cheios
de fé, esperança, e coragem. Anjos de Deus estão guardando Seus
fiéis. Se observarem o caminho do Senhor, eles receberão toda ajuda
necessária. A obra do Senhor tem geralmente começado de modo hu-
milde, e desprezada por aqueles que desejam seja ela levada avante
com força e importância desde seu início. Mas o Senhor deve pro-
var Seus obreiros, muitos dos quais não são capazes de suportar o
êxito, aqueles que, caso fossem bem-sucedidos, iriam exaltar-se a si
mesmos.

Seja Deus louvado e exaltado. Que os homens andem em humil-
dade perante Ele, glorificando-O e não a si próprios. Aqueles que
trabalham com maior êxito para Deus são os que oram mais, que
colocam sobre Ele sua inteira dependência.

Em muitos casos a escassez de meios está de acordo com o plano
de Deus, de que Sua obra seja levada avante da mesma maneira que a
Majestade do Céu a levou avante. Economia, abnegação, e sacrifício
próprio devem sempre ser revelados. Até o fim do tempo a igreja terá
que lutar com dificuldades, para que a obra de Deus possa apresentar-
se pura e limpa, não maculada com fraude ou intriga. Deus purificará
toda a instituição expulsando os compradores e vendedores.
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Crede em Deus, e andai em Seu conselho. Podereis ter que lutar
com dificuldades, e então o Senhor revelará Seu poder e sabedoria
em resposta à humilde oração. Tende confiança nEle como num Deus
que ouve e responde às petições. Achegai-vos, e Ele Se achegará a
vós. ...

O ministério da Palavra não está meramente a cargo daqueles
que a pregam, mas sobre todos que lêem e ouvem a Palavra. O povo
de Deus deve ter o coração repleto com o amor de Cristo para que
suas palavras de gratidão e louvor aqueçam outros corações em
necessidade de auxílio. Este é serviço que todos podem realizar, e
o Senhor aceita-o como oferecido a Si mesmo. Ele o torna eficaz,
concedendo ao obreiro zeloso a graça que reconcilia o homem com
Deus. — Manuscrito 158, 1902.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.158%2C.1902


Obediência à visão celestial, 15 de Dezembro[405]

Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu
praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Atos dos

Apóstolos 26:9.

Muitos se colocam onde é difícil manter integridade e preservar
pureza. Deus os adverte para que fujam de Sodoma. Mas apegam-se
a suas próprias idéias, julgando-se mais sábios, e a obra que pode-
riam realizar fora das cidades, eles fazem, para sua conveniência, nas
cidades. Em torno de si reúnem trabalhadores que deveriam estar
fora das cidades. Alguns desses trabalhadores podem ser descrentes
mas poderiam ser convertidos se os interesses religiosos viessem em
primeiro lugar.

O Senhor chama aqueles que ocupam cargos de confiança em
Sua causa a centralizarem suas atividades fora das cidades, a fim de
que atraiam crentes e descrentes para a sua influência, e então tomem
todas as providências para oferecer-lhes vantagens religiosas.

Os cristãos serão provados e tentados. Mas se estiverem bus-
cando servir a Deus sinceramente, ser-lhes-á concedida força para
todo conflito. Não devem eles ouvir os falsos relatos que lhes vêm
aos ouvidos, mas seguir avante no caminho do dever. Devem apren-
der a pensar por si mesmos, e suas ações devem estar sempre em
harmonia com a Palavra de Deus.

Não vos esforceis para pedir contas de vossos adversários. Suas
palavras de censura e malícia são como faíscas que, se não forem
alimentadas e inflamadas, se extinguirão por si próprias. Deixai de
lado os relatos malignos daqueles cujas línguas foram acendidas no
fogo do inferno. Se parardes para argumentar, abrireis caminho para
maiores abusos.

Muitas vezes, pode-se resolver dificuldades por meio do silêncio.
Isolai o maledicente. Prossegui em vosso trabalho como quem tem
um sagrado dever a cumprir. Quando fordes criticados, agi como
se não ouvísseis. Vosso coração pode ser magoado; no entanto, não
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deixeis que isso vos desvie de vossa obra. Dedicai vosso tempo e
atenção a questões de interesse eterno.

Cristo é vosso exemplo. Ele veio a este mundo e em humanidade
viveu da maneira pela qual deseja que vivais. Olhai para Ele. Estudai
Seus planos, propósitos e métodos. Sua vida é nosso compêndio. [406]
Um Salvador divino-humano, Ele Se apresenta diante de nós com o
convite: “Vinde a Mim, ... e Eu vos aliviarei. ... Meu jugo é suave, e
o Meu fardo é leve.” Mateus 11:28, 30.

A vida de Cristo é uma revelação perfeita do caráter de Deus.
Qual, então, é nosso dever? Paulo nos responde. Cristo revelou-Se a
ele enquanto este perseguia os santos, e declarou: “Não fui desobe-
diente à visão celestial.” Atos dos Apóstolos 26:19. — Manuscrito
159, 1902.
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A preocupação de Deus por seu povo, 16 de
Dezembro

Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e
empenha-te por alcançá-la. Salmos 34:14.

O Senhor Deus do Céu está em contato com os habitantes caídos
deste mundo. Ele não é indiferente ao nosso mundo e sua variedade
de preocupações. O Senhor é apresentado em Sua Palavra como
que inclinando-Se na direção da Terra e seus habitantes, enganados,
perturbados e iludidos por instrumentos satânicos. Ele está ouvindo
toda palavra que é proferida.

Quando Moisés se voltou para ver a sarça ardente que não se
consumia, o Senhor chamou: “Moisés, Moisés! Ele respondeu: Eis-
me aqui! Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque
temeu olhar para Deus.” Êxodo 3:4, 6.

Agora, notai as palavras do Senhor: “Certamente, vi a aflição do
Meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus
exatores. Conheço-lhe o sofrimento; por isso, desci a fim de livrá-lo
da mão dos egípcios.” Êxodo 3:7, 8.

O Senhor não é indiferente a Seu povo é punirá e reprovará
todo aquele que o oprima. Ele ouve cada gemido; ouve toda oração;
observa os movimentos de todos; aprova ou condena toda ação. O
Senhor do Céu é apresentado erguendo os caídos. Ele é o Amigo de
todos que O amam e temem, e punirá todos quantos ousarem desviá-
los dos caminhos seguros, colocando-os em situações de angústia
ao se esforçarem conscientemente por guardar o caminho do Senhor
e alcançar as habitações dos justos.

Nenhum pardal cai ao solo sem ser notado pelo vosso Pai ce-
lestial. Então, que os homens tenham cuidado em não causar por
palavra e ação, sofrimento ou pesar a um dos pequeninos de Deus.
Se o pequeno pardal desprovido de alma não pode cair ao solo sem
ser notado por nosso Pai celestial, certamente a alma daqueles por[407]
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quem Cristo morreu é preciosa; e não julgará Deus aqueles que
causam dor e frustração ao coração daqueles por quem Cristo deu
Sua vida? ...

Quem pode medir ou antecipar o dom de Deus? Durante sécu-
los, o pecado... [tem] interrompido o divino fluxo de benevolência
ao homem, mas essa misericórdia e grande amor adquiridos pela
raça caída não cessou de se acumular; não perdeu sua direção rumo
à Terra. ... Deus vive e reina, e em Cristo Ele tem derramado so-
bre o mundo um dilúvio salutar. Nosso Salvador tomou todas as
providências em favor dos homens. — Manuscrito 142, 1897.
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“Como ladrão de noite”, 17 de Dezembro

Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há
necessidade de que eu vos escreva; pois vós mesmos estais
inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como

ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:1, 2.

Não sabemos a hora exata da vinda de nosso Senhor. Mas seja
este ano, ou no próximo, ou dentro de vários anos, Cristo nos disse
que virá como um ladrão na noite. A todos Ele diz: “Vigiai.” Para
inúmeras pessoas Ele virá no momento pelo qual não esperavam. Por
ocasião de Sua vinda, os homens estarão perguntando: “Onde está a
promessa de Sua vinda?” Os sinais dos últimos dias estão se multi-
plicando ao nosso redor. A impiedade dos ímpios está aumentando.
...

Satanás, a origem do mal, está agora revelando seu poder nos
filhos dos homens. Esta é sua hora, e do poder das trevas. Ele aparen-
temente controla o mundo. O mensageiro do evangelho descobrirá
que há um poder levando o mundo para uma oposição cada vez
maior a Cristo e Sua mensagem. O último grande conflito entre as
forças do bem e do mal é caracterizado como “um tempo de angús-
tia, qual nunca houve”. Daniel 12:1. A violência que impera sobre a
Terra excederá a que existia antes da destruição do velho mundo.

Satanás está operando com todo seu poder para impedir a obra
de Deus. Se o Seu povo dedicar parte do tempo explicando os ilusó-
rios sentimentos de Satanás, o reino do mal se regozijará. Quando[408]
aqueles que têm um conhecimento do caminho pelo qual Deus nos
conduz dão atenção a espíritos sedutores e se apartam da fé, o tempo
e esforço necessários para corrigir os males que se seguem represen-
tam tempo e esforço deduzidos da obra de proclamar a mensagem
do evangelho. Devemos advertir nossos irmãos e irmãs a não da-
rem atenção a falsas teorias, e se prevenirem contra aqueles que se
deixaram enganar.
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Se jamais houve tempo em que os vigias de Deus precisaram
estar atentos, é agora, pouco antes do tempo que há de ser um período
de angústia como nunca houve desde que há nação. A trombeta deve
dar um sonido certo. Haverá uma proclamação geral da verdade, a
Terra toda será iluminada pela glória de Deus, mas somente aqueles
que buscarem conhecer a diferença entre a santidade e o pecado
reconhecerão a luz.

Quando Satanás houver cumprido sua obra de enredar a todos
que se sujeitarem à sua influência enganadora, e houver concluído
a obra de a difundir, Cristo Se erguerá e trará livramento a todos
cujos nomes forem achados escritos no livro da vida. Satanás e
seus seguidores serão destruídos. Então “os que forem sábios, pois,
resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a muitos con-
duzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente”. Daniel
12:3. — Carta 268, 1903.
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O jardim do coração, 18 de Dezembro

Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé;
provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo

está em vós? Se não é que já estais reprovados. 2 Coríntios
13:5.

[Os cristãos] são comissionados por Deus a vigiar pelas pessoas
pelas quais devem prestar contas. Devem reprovar, repreender, e
exortar com toda longanimidade. ...

Falar a Palavra de Deus com fidelidade é uma obra da maior
importância. Mas é inteiramente diferente de censurar, maliciar e
separar. Julgar e reprovar são duas coisas distintas. Deus encarregou
a Seus servos a obra de repreender com amor aqueles que erram,
mas proibiu e denunciou o julgamento impensado tão comum entre
professos crentes na verdade. ...

Aqueles que trabalham para Deus devem pôr de lado toda crítica
indelicada, e se unirem. Precisam estudar os ensinos do Senhor a[409]
esse respeito. Cristo deseja que Seus soldados permaneçam ombro a
ombro, unidos na obra de combater as batalhas da cruz. Ele deseja
que a união entre aqueles que trabalham para Ele seja tão íntima
como a união entre Ele e Seu Pai. Aqueles que sentirem o poder
santificador do Espírito Santo atenderão às lições do divino Instrutor,
e revelarão sua sinceridade fazendo tudo que esteja em seu poder
para trabalhar harmoniosamente com seus irmãos. ...

Aquele que tem razões para desconfiar de seus próprios princí-
pios é que se interessa atentamente pelas faltas dos outros. Se não
houvesse alguma falha em nossa própria experiência, não seríamos
suspeitosos de nossos irmãos. Aquele cuja consciência o condena é
que passa julgamento tão prontamente. Que cada um trema e tenha
receio de si mesmo. Que analise se seu próprio coração está em
harmonia com Deus. Que remova as ervas daninhas de seu próprio
jardim; ele encontrará o bastante para mantê-lo ativamente ocupado.
Se fizer esta obra fielmente, não terá tempo para encontrar faltas no
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jardim de outros. Em lugar de julgarmos os outros, julguemo-nos a
nós próprios. Asseguremos de que estamos entre o número dos que
são “eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do
Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo”.
1 Pedro 1:2. “Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência
à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de
coração, uns aos outros ardentemente.” 1 Pedro 1:22.

Deus nos colocou neste mundo em companhia uns dos outros.
Andemos juntos com amor, canalizando nossas energias para a obra
de salvar pessoas. Ao servirmos a Deus em santa comunhão, prova-
remos que somos coobreiros com Ele. — Manuscrito 75a, 1900.

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.1.Pedro.1.2
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O dom que Cristo deseja, 19 de Dezembro

Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que
apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável

a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1.

Deixará toda pessoa de lado o velho homem com suas ações, an-
tes do término do ano, e revestir-se-á do novo homem, Cristo Jesus?
Que não haja muitas pressões ambiciosas para adquirir presentes
no Natal e Ano Novo. Pequenos presentes para as crianças não são[410]
importunos, mas o povo do Senhor não deve despender Seu dinheiro
na aquisição de presentes caros.

Cristo solicita o maior dos dons — o dom do coração, da mente,
da alma e da força. ... Deus requer o serviço de todo o coração.
Aqueles que adotam uma relação correta com Deus resistirão à prova
do juízo. Se o coração, mente, alma, e força forem considerados a
herança que o Senhor adquiriu com sangue, Ele os empregará em
Seu serviço. Aqueles que obtêm vida eterna devem dar evidência ao
mundo de que amam a Deus com todas as capacidades que Ele lhes
concedeu. Devem obedecer aos dois mandamentos supremos que
englobam todo o decálogo, reconhecendo por seu curso de ação que
são cumpridores da lei. ...

A pessoa aparentemente fraca, que com espírito contrito e con-
fiante aceita o que Deus afirma, e ciente de sua indignidade clama
por auxílio, recebe graça para obter vitória após vitória, e obter o
eterno peso de glória na vida futura. O Senhor Jesus Cristo, o Filho
unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus em infinitude, mas não em
personalidade. Ele operou a justiça que capacita os seres humanos
a vencer todo ataque de Satanás. Ele imputa Sua justiça ao santo
crente que anda como Ele andou na Terra.

O Príncipe do Céu, Cristo, tornou-Se um servo, e Ele aceita os
seres humanos como coobreiros consigo. Ele declara: “E eis que
estou convosco todos os dias até à consumação do século.” Mateus
28:20. Todo aquele que caminha com plena humildade de espírito
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não falhará ao aprender de Cristo as lições que Ele a todos ministrou.
Estaremos seguros enquanto lutarmos pela vitória com profundo e
ardente amor por Deus e pelo semelhante. ...

O Senhor deseja que toda pessoa confiante em Cristo forme
um caráter que o preparará para as mansões que Ele foi aprontar
para aqueles que, nesta vida, observarem os mandamentos de Deus.
Está sendo preparado um reino melhor para todos quantos são fiéis,
provados e santificados, aqueles que estão vivendo constantemente
o plano de crescimento, acrescentando virtude a virtude, e graça a
graça. — Manuscrito 116, 1905.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.116%2C.1905


Examinar as escrituras, 20 de Dezembro

Estes de Beréia eram mais nobres que os de Tessalônica; pois
receberam a palavra com toda a avidez, examinando as

Escrituras
[411]

todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Atos
dos Apóstolos 17:11.

É de pouco proveito examinar as Escrituras apenas superfici-
almente. Se queremos entender plenamente as palavras de Cristo,
devemos exercer reflexão ao estudarmos as Escrituras. Devemos
abrir a Bíblia com grande reverência, e não de modo indolente, pre-
guiçoso. A Palavra de Cristo é espírito e vida para o recebedor. As
palavras de Cristo aos fariseus foram: “Examinais as Escrituras, por-
que julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam
de Mim.” João 5:39. Eles pesquisavam as Escrituras na tentativa de
encontrar evidência sobre a vinda de Cristo, reunindo todos os sinais
que apontassem para a forma que eles supunham que viria, embora
Cristo estivesse em seu meio, e não O discerniram pela fé. ...

Em nossos dias, como nos dias de Cristo, há uma leitura e uma
interpretação incorretas das Escrituras. Se os judeus tivessem estu-
dado a Palavra com coração zeloso, com oração e humildade, seu
estudo teria sido recompensado por um verdadeiro conhecimento
não só do tempo, mas também das características da primeira vinda
de Cristo. Eles não teriam atribuído a glória da segunda vinda de
Cristo a Seu primeiro advento. Eles dispunham do testemunho de
Daniel; possuíam o testemunho de Isaías e de outros profetas; esta-
vam de posse dos ensinos de Moisés; e ali Se encontrava o próprio
Cristo em seu meio, e ainda assim prosseguiam pesquisando as
Escrituras em busca de evidência com respeito a Sua vinda. ...

Muitos agem da mesma forma hoje... porque não tiveram expe-
riência nas probantes mensagens abrangidas na primeira, segunda
e terceira mensagens angélicas. Há quem esteja sondando as Es-
crituras em busca de prova de que essas mensagens ainda estão no
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futuro. Eles reúnem a veracidade das mensagens, mas deixam de
dar-lhes seu lugar adequado na história profética. Portanto, esses
correm o risco de desviar o povo com respeito à localização das
mensagens. Não vêem e não percebem o tempo do fim, nem quando
situar as mensagens. O dia de Deus se aproxima despercebidamente,
mas os supostos sábios e grandes deste mundo estão falando sobre
“cultura superior”, que julgam originar-se com homens finitos. Não
conhecem os sinais da vinda de Cristo, ou do fim do mundo. ... O
vigia deve saber reconhecer a hora da noite. Tudo está agora reves-
tido de uma solenidade que deve ser sentida e notada por todos que
crêem na verdade. ... Todas as coisas efêmeras da vida não passam
de insignificâncias agora. Mas as que pertencem à eternidade são de
grande conseqüência. — Manuscrito 41a, 1896.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms.41a%2C.1896


Deus nos concede o que precisamos, 21 de Dezembro[412]

Porque o Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor dá graça e
glória; nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmos

84:11.

Temos um sábio e amorável Pai celestial que ouve as orações
de Seus filhos. Mas Ele nem sempre lhes concede o que desejam.
Ele retém o que vê que não seria para seu benefício. Mas concede-
lhes tudo quanto necessitam. Dá-lhes aquilo que é necessário para
o crescimento na graça. Quando oramos, devemos dizer: “Senhor,
se o que peço for para meu bem, atende a meu pedido; mas se não
for, nega-me o pedido mas concede-me Tua bênção.” O Senhor
ouve nossas petições; Ele compreende nossa situação, e suprirá
exatamente aquilo de que necessitamos. Ele fortalecerá nossa fé e
aumentará nossa espiritualidade. O Senhor é bom e misericordioso,
perfeito em entendimento e infinito em sabedoria.

Há aqueles que oram por bênçãos temporais que julgam trazer-
lhes prosperidade mundana. Deus vê que tais bênçãos prejudicariam
sua vida espiritual. Ele lhes concede uma mente esclarecida, mos-
trando-lhes que ter riquezas não é o melhor para eles, e que precisam
satisfazer-se com Sua graça, paz e amor.

Deus, que conhece o fim desde o princípio, zelosamente vigia
pelo bem-estar de Seus filhos. Ao responder nossas orações, Ele nos
dará aquilo que nos capacitará continuamente a ser participantes da
natureza divina, e a vencer a corrupção que se introduziu no mundo
através da iniqüidade. Precisamos submeter nossa vontade à vontade
de Deus. Precisamos ter confiança em Seu amor, Sua Sabedoria, Sua
fidelidade, Seu poder para nos guardar.

O Senhor me instruiu que o tempo chegou em que deveria haver
unidade nas fileiras de Seu povo. Se há aqueles que não têm fé nas
mensagens que nos vêm de Deus por Sua Palavra e pelos testemu-
nhos de Seu Espírito, eles precisam saber por si mesmos qual é a
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fé que uma vez foi entregue aos santos. Os argumentos levantados
mostram que há alguns que perderam sua confiança. ...

O ministério de Cristo deve ser o ministério de Seus seguido-
res. Envolver-se com idéias espiritualistas é apartar-se da fé, dando
ouvidos a doutrinas enganadoras.

As mensagens que Deus deu mediante Seu servo João devem
ser agora proclamadas com destaque especial. Esta é nossa obra
— reviver as sagradas verdades que nos chamaram do mundo e nos
transformaram no que somos. Não devemos transigir de nenhum
aspecto da fé, mas conservar nossa confiança firme até o fim. Não de-
vemos dar qualquer lugar a doutrinas que não estejam em harmonia [413]
com a verdade para este tempo. — Carta 270, 1903.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.270%2C.1903


Sobre a rocha, 22 de Dezembro

Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo
Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20.

Ninguém deve sentir que seja excessivamente humilhante... de-
monstrar que busca maiores suprimentos junto ao trono da graça.
As portas do templo devem ser abertas. O templo da alma deve ser
purificado da contaminação moral, os altares de sacrifícios postos
em ordem, o egoísmo eliminado da alma, e os ídolos sacrificados. ...

Deus está constantemente dando, e ao recebermos, devemos
constantemente dar. Estamos assumindo uma atitude de suplicantes,
e todo o universo do Céu reconhece o desejo de bênçãos maiores. A
fé de muitos é estimulada a crer que Deus os ouve e os aceita. ...

Temos observado freqüentemente casos de jovens que são en-
ganados pelos professores e pelo ministério da palavra nas igrejas
de hoje, porque estas estão agindo como a nação judaica agia, “en-
sinando por doutrinas os mandamentos de homens”. ... A Bíblia é
aceita, em sua totalidade [como] a Palavra de Deus, mas nem toda é
tida como a Palavra inspirada. Um sábio questiona alguns trechos
dela e outro, tido como homem de confiança, questiona outro livro,
e a infidelidade sorrateiramente encontra lugar na mente dos jovens.
Logo o conhecimento da verdade se enfraquece e a fé se confunde.
Não sabem no que acreditar. ...

Quando alguém firma os pés sobre a rocha, que tem em Cristo
Jesus seu fundamento, recebe uma porção de poder da Fonte de todo
conhecimento, sabedoria e eficiência espiritual, para que possa saber
a que grupo pertence — aos observadores ou aos transgressores dos
mandamentos. A bandeira do Príncipe Emanuel que flutua sobre sua
cabeça não deixará de esclarecer toda incerteza e dar a entender a
todos que observamos os mandamentos de Deus e temos o teste-
munho de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo possui um poder
constrangedor. ...
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Viver segundo a verdade bíblica proporciona uma direta e po-
derosa tendência à expansão e crescimento. Toda virtude se torna
revigorada ao ser exercida. É uma prova penosa afastarmo-nos das [414]
influências mundanas e enganosas. A cada passo que avançamos
vemos obstáculos que Satanás apresenta, e temos que lutar com
dificuldades, mas obtemos uma experiência ao sermos obrigados
a pressionar contra essas barreiras, pois o caminho se abre, são
concedidos novos incentivos do Céu e a fé se torna confirmada ao
olharmos para Cristo.

Os atrativos de Cristo são todo-suficientes e mediante Ele temos
acesso a uma herança incorruptível, imaculada, e que não se desfaz.
Sua graça é vista como todo-suficiente. A simpatia e amor de Jesus
estão instando, atraindo e convocando a todos nós para seguirmos
Suas pegadas, conhecê-Lo até sabermos que Sua vinda é certa como
a manhã. — Carta 128, 1895.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.128%2C.1895


Olhar somente para Deus, 23 de Dezembro

Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do
Senhor. 2 Timóteo 2:19.

Sejamos todos educados a estudar as Escrituras, a estar cons-
tantemente olhando para Jesus, e não para instrumentos humanos
como nosso guia. A Palavra de Deus deve ser nossa conselheira.
Essa Palavra é infinita. Se obedecida, ela nos conduzirá a caminhos
seguros e certos. Mas a Palavra diluída com arranjos e imaginações
humanas não é um guia seguro. ...

Tomai a Palavra de Deus individualmente. Podemos enfrentar
Satanás com a arma: “Está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás,
e só a Ele darás culto.” Mateus 4:10. A Bíblia é a grande mina
da verdade, na qual devemos trabalhar como quem busca tesouros
ocultos. Em caso algum deve a atenção ser desviada dessa Palavra.
...

Nesse tempo, mais do que em todos os outros, toda pessoa pre-
cisa ter os olhos ungidos com colírio para que possa ver. Deus não
dá a ninguém uma missão que diminua e rebaixe Sua obra nestes
últimos dias. Ele nos insta a exaltá-la, elevá-la, enobrecê-la, honrá-la
e a levar avante Sua verdade, revelando a supremacia de Sua sabedo-
ria. Falai sobre a verdade bíblica e trazei da casa do tesouro coisas
novas e velhas. Falai firme constantemente dos princípios de nossa
fé, acompanhados por um “Assim diz a Escritura”.

Viver a verdade, praticar as lições de Cristo, sempre refina, eno-
brece, e santifica a alma. Minha preocupação é elevar o caráter de[415]
homens e mulheres exaltando a Jesus perante eles. Quando Deus é
reconhecido como a essência de todo pensamento, como o objeto de
amor, reverência, e adoração; quando o Senhor Jesus, o Modelo, é
mantido diante da mente, o coração passa por uma purificação de
toda contaminação moral. Então a pessoa adquire um senso apurado
da propriedade de nossos atos; toda atitude é revestida de graça. ...
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O amor a Deus sempre leva ao temor a Deus — temor de ofendê-
Lo. Aqueles que são verdadeiramente convertidos não se aventuram,
desnecessariamente, até os limites de qualquer mal, para não ofen-
derem o Espírito de Deus e ser deixados à própria sorte e depois se
gloriarem de suas próprias realizações. A Palavra de Deus é o Livro
Guia; não vos volvais de suas páginas para depender do instrumento
humano. Esse livro contém as advertências, as admoestações de
Deus, a repreensão de todo mal, a clara definição de pecado como a
transgressão da lei que é o grande padrão divino de virtude e santi-
dade. A Palavra é rica em advertências, em misericordiosos convites,
e também em palavras de decidida condenação do mal. Ninguém
que estudar a Palavra de Deus e praticar seus ensinamentos errará o
caminho. — Carta 4, 1893.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt.4%2C.1893


Brilhar intensamente, 24 de Dezembro

Eles serão para Mim particular tesouro, naquele dia que
prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:17.

Os cristãos são as jóias de Cristo, adquiridas com preço ines-
timável. Devem brilhar intensamente para Ele, incidindo a luz de
Seu amor. E devem sempre ter em mente que todo fulgor do caráter
cristão provém do Sol da Justiça.

O brilho das jóias de Cristo depende do polimento que elas
recebem. Deus não nos obriga a sermos polidos. Temos liberdade
para escolher entre ser polidos ou permanecer foscos. Mas todos
quantos são proclamados dignos de um lugar no templo do Senhor
devem submeter-se ao processo de polimento. Devem consentir que
se eliminem as extremidades agudas de seu caráter, para que este
seja adequadamente adaptado a representar a perfeição do caráter
de Cristo.

O Senhor é desonrado quando Seu povo não vive na luz do Sol da
justiça, e não reflete mais luz do que pedras comuns. Ele é desonrado
quando seu culto é maculado pela lepra do egoísmo.[416]

O divino Obreiro gasta pouco tempo com material sem valor.
Ele trabalha somente as jóias preciosas à semelhança de um palácio.
Com o cinzel e o martelo Ele elimina as arestas imperfeitas, prepa-
rando-nos para um lugar no templo de Deus. O processo é severo e
difícil. Fere o orgulho humano. Cristo aprofunda a experiência que
o homem, em sua auto-suficiência, considerava completa, e elimina
a exaltação própria do caráter. Ele remove a superfície excedente, e
colocando a pedra sobre a roda de polir, pressiona-a com força para
que toda irregularidade seja aparada. Então, segurando a jóia contra
a luz, o Mestre vê nela um reflexo de Sua própria imagem, e esta é
declarada digna de um lugar em Seu templo.

Bendita seja a experiência, conquanto severa, que concede novo
valor à pedra, capacitando-a a brilhar com vivo fulgor!
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[O Senhor] tem obreiros que chamará da pobreza e obscuridade.
Empenhados nos deveres comuns da vida, e revestidos com vestes
rudes, são desvalorizados pelos homens. Mas Cristo vê neles infinitas
potencialidades, e em Suas mãos se tornarão jóias preciosas, para
brilharem intensamente no reino de Deus. “Eles serão para Mim
particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos
Exércitos; poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o
serve.” Malaquias 3:17.

O perfeito conhecimento que Cristo tem do caráter humano
qualifica-O a lidar com a mente. Deus sabe exatamente como tratar
cada pessoa. Ele não julga como os homens. Conhece o real valor do
material com o qual está trabalhando, preparando homens e mulheres
para assumirem posições de confiança. — Manuscrito 168, 1902.
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Pedras vivas para o templo celestial, 25 de
Dezembro

No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário
dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estais

sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Efésios
2:21, 22.

Se não reagirmos positivamente à luz que nos é concedida e
prestarmos-lhe a devida obediência, mantendo nossa alma no amor
de Deus e permanecendo em Cristo, aquilo que para nós se tornaria
uma bênção passa a ser uma maldição. É o enganador, não o Espírito[417]
da verdade, que nos faz crer que não podemos tornar-nos puros
e santos, um povo poderoso separado do mundo, unidos uns aos
outros com amor mediante Cristo. Não precisamos esperar nenhum
outro quinhão além daquele concedido a nosso Senhor. Quanto mais
louvor o coração prestar a Deus maior será a inimizade de Satanás
com os seguidores de Jesus. ...

O templo judaico foi edificado com pedras lavradas e mediante
grande dispêndio de tempo, dinheiro e trabalho, elas foram cortadas
da montanha e talhadas para caberem em seu lugar no edifício antes
de ser reunidas, de modo que quando o edifício foi completado não se
ouviu som de martelo ou machado em sua edificação. As pedras que
estão no templo sagrado de Deus não são colhidas das montanhas
da Judéia mas reunidas das nações, tribos, línguas e povos. Não são
material sem vida que precisa ser preparado com martelo e cinzel,
mas pedras vivas que emitem luz. A grande talhadeira da verdade
as extraiu da pedreira do mundo e as colocou na mão do grande
Construtor Mestre, o Senhor do templo, e Ele as está lavrando em
Sua oficina, que é este mundo, para que todas as protuberâncias
ásperas e as imperfeições sejam removidas, cinzeladas e modeladas
pela verdade de Deus, polidas e refinadas, prontas para ocuparem
seu lugar no templo espiritual de Deus a fim de que possam crescer
como um templo santo para Ele.
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Estamos agora na oficina de Deus, e o processo que nos habilita
para o glorioso templo continua nestas horas de graça. Não podemos
ser agora indiferentes, negligentes e descuidosos, recusando apartar-
nos do pecado, mas devemos estar morrendo para os nossos defeitos
de caráter e esperar tornar-nos puros, santos e moldados em caráter, à
semelhança de um palácio. Quando Cristo vier, será então demasiado
tarde para que os erros sejam corrigidos, demasiado tarde para que
o caráter seja mudado, demasiado tarde para obter um caráter santo.
Agora é o tempo da preparação; agora é o tempo em que podemos ter
nossos defeitos removidos; agora é o tempo em que nossos pecados
devem ser submetidos, de antemão ao juízo, ser confessados e pelo
arrependimento obter perdão para nossos nomes. Que Deus ajude
aqueles que ensinam a verdade a serem modelos de piedade, repletos
de mansidão e de bons frutos. — Carta 60, 1886.
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Resoluções para o novo ano, 26 de Dezembro

Uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam
[418]

e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o
alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo

Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este
sentimento; e, se, porventura, pensais doutro modo, também

isto Deus vos esclarecerá. Filipenses 3:13-15.

Ontem foi Dia de Natal. Fizestes como os magos, oferecendo
vossos presentes a Jesus? Ou o inimigo mudou a ordem das coisas,
e dirigiu o culto para ele mesmo? Os presentes são hoje ofertados
a amigos e não Àquele que realizou tão grande sacrifício por nós.
Todos os dons devem fluir em outro conduto, onde possam ser usados
na salvação de homens.

O novo ano está bem diante de nós. Não deveriam os dons ser
dedicados a um melhor fim do que foram até agora? Não deveria
a confissão ser praticada e não deveríamos valer-nos do sangue de
Cristo, que é capaz e está disposto a nos purificar de todo pecado?
Por nossa causa, Cristo tornou-Se pobre.

No último grande dia seremos julgados de acordo com o que
fizemos. Cristo dirá: “Porque tive fome, e não Me destes de co-
mer; tive sede, e não Me destes de beber; sendo forasteiro, não Me
hospedastes; estando nu, não Me vestistes; achando-Me enfermo e
preso, não fostes ver-Me. ... Em verdade vos digo que, sempre que o
deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a Mim o deixastes
de fazer.” Mateus 25:42, 43, 45. E Cristo declarará: “Apartai-vos de
Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus
anjos.” Mateus 25:41.

Cristo veio e estabeleceu o exemplo da santificação, e se formos
de Cristo, então realizaremos Suas obras. Em vez de satisfazer-
nos a nós próprios estaremos buscando realizar o bem de outrem e
compartilhar benefícios com a humanidade sofredora. E a menos
que isto seja feito, não podemos esperar ter uma parte com Cristo.
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Há pessoas a serem salvas ao nosso redor, e cada um tem uma
obra a cumprir a fim de se reconciliar com Cristo. Esta é a obra
que deve ser abraçada no ano novo. Estamos vivendo para o tempo
e para a eternidade, e desejamos que a luz resplandeça em nosso
caminho e em troca desejamos estender essas bênçãos a outros. A
única maneira de sermos representantes de Cristo é amando-nos
uns aos outros, e se refletirmos a imagem de Cristo, então quando
entrarmos pelos portões da cidade, ouviremos dizer: “Bem está,
servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei;
entra no gozo do teu Senhor.” Mateus 25:21.

Que cada um se empenhe em melhorar seu registro celestial no
próximo ano, e viva tão próximo a Deus que possa estar rodeado
pela atmosfera do Céu, e assim ser um representante de Cristo.
— Manuscrito 60, 1886.
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“Seja feita a tua vontade”, 27 de Dezembro[419]

Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja,
e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome
do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o

levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão
perdoados. Tiago 5:14, 15.

Ao orarmos pelos enfermos, não é sinal de descrença repetir:
“Se for para Tua glória fazer isto por nós, nós Te louvaremos, e
exaltaremos Teu santo nome”? ... Como não há poder para curar em
nenhum ser humano, precisamos confiar em Deus, que nos ama e
que Se entregou por nós. Vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Tendes um piedoso, amorável e compassivo Redentor que vos ama,
vos abençoa. Ele não vos deixará nem vos abandonará. Aquele que
compreende a história presente e futura de todos fará aquilo que é
para o nosso bem e para a glória de Seu nome. ...

Jesus vos ama, e vos abençoa. Sua promessa é firme. Mantende-
vos firmes; tende bom ânimo no Senhor. Ele é vosso auxiliador; Ele
é vosso Redentor. ... Cristo é o Restaurador. Satanás é o destrui-
dor. Tudo quanto os mortais podem fazer é seguir irrestritamente a
Palavra do Senhor. Desta maneira eles fazem sua parte. Deixará o
Senhor de fazer Sua parte? Apresentai vossas petições ao trono da
graça, e então esperai, confiante e esperançosamente. ...

Em todas as minhas petições, eu rogo: “Não a nossa, mas a Tua
vontade, ó Senhor, seja feita.” Ele sabe que não é uma oração de
dúvida, mas de total confiança que Deus sabe o que é melhor. ...
Nossa obra é orar, crer e esperar pacientemente por Aquele que é
nosso Salvador.

Eu oro: “Ó Deus, Deus vivo, revela-Te. Torna conhecido o Teu
poder a Teu povo, e que esta enfermidade possa resultar em nosso
bem e na glória de Teu próprio nome.” Não há sinal de descrença
nesta oração, mas perfeita submissão à vontade de Deus, que é
poderoso para salvar totalmente todos que nEle crêem. Por mais
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adversas que forem as circunstâncias em um determinado caso, não
devemos nos preocupar com sua aparência.

Deus deseja que confiemos inteiramente nEle e se for para nosso [420]
bem e para glória de Seu nome realizar a obra, ela será realizada.
Devemos esperar. O poder do Senhor é ilimitado. Nós, pobres mor-
tais, precisamos purificar nossa alma, para que quando o Senhor
trabalhar por nós, não sejamos prejudicados. Esta é a razão por que
tão poucos doentes são curados. Se o fossem o homem elevaria
seu auto-conceito. Precisamos aprender de Jesus a ser mansos e
humildes de coração. ...

Nunca por um momento colocai em dúvida que Deus vos ama.
Ele vos ama de verdade, e vos dá evidência de Seu amor. Agradecei
a vosso Pai celestial por um Salvador compassivo que pode salvar
alma e corpo completamente. — Carta 127, 1898.
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Aprender a crer, 28 de Dezembro

Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão
estabelecidos. Provérbios 16:3.

Irmão A _____ deves pôr por terra teus temores. Deixa as con-
seqüências com o Senhor e vai em frente. Tentas arduamente salvar-
te, realizar alguma façanha que te recomende a Deus. Tudo quanto
Deus requer de Ti, caro irmão, é tua inteira submissão a Ele, jun-
tamente com todas as conseqüências que a aceitação da verdade
integral possa acarretar. Satanás pergunta: “E se estiveres no erro
afinal de contas? Podes correr o risco?” Jesus te ama e se Lhe con-
sagrares a tua pessoa e as tuas posses, Ele te aceitará e será teu
portador de pecados, teu Amigo que nunca falha.

Tens olhado com terror e apreensão para a cruz de Cristo. O jugo
tem-se apresentado incômodo para ti. Satanás fez com que assim
parecesse. Jesus tem-te convidado a ires a Seu encontro: “Vinde
a Mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque
sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa
alma. Porque o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve.” Mateus
11:28-30.

Jesus declara ser leve o jugo que tens receio de colocar sobre ti
por temeres que te calejará. A carga que não ousas tocar é leve. Tudo
quanto é solicitado de tua parte é lançar mão dela resolutamente e a
verás como um apoio e não como um pesado fardo. Essa cruz que te
parece um instrumento tão inconveniente de levantar, que parece tão
pesada para ser erguida, quando alegremente lançares mão dela e a
ergueres, ela te erguerá e será um apoio e força para ti. ...[421]

Deves aprender a crer, posicionar-te na elevada plataforma da
verdade eterna, e acolher a reprovação e provação pela causa de
Cristo. Jesus te ajudará; anjos de Deus te ajudarão a resistir ao mal,
e este se apartará de ti. Aproxima-te de Deus e Ele Se aproximará
de ti. ...
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Crê no amor de Jesus e, se errares em teus esforços para obedecer
à verdade, não sintas que deves preocupar-te constantemente, ou
renunciar a tua confiança em Deus e pensar que Ele é teu inimigo.
Somos mortais errantes. Se pecamos, “temos Advogado junto ao
Pai, Jesus Cristo, o justo”. 1 João 2:1. Não podes purificar-te das
impurezas. Leva todas as tuas cargas a Jesus. Ele te ajudará. Ele
não deseja que penses que por tuas boas obras farás expiação pelo
pecado ou te tornes justo. Confia nos méritos do sangue de um
Salvador crucificado e ressurreto. — Carta 20, 1867.
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Objetos do infinito amor, 29 de Dezembro

Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande
amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos

delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2:4, 5.

O coração submetido à sábia disciplina de Deus confiará em toda
operação de Sua providência. ... Virão tentações ao desanimado,
mas o que se ganha em sucumbir a tais tentações? É a alma tornada
melhor por murmurar e queixar-se de sua única fonte de força? ...
Será o testemunho dado nas cenas finais da vida quando os lábios
estão se tornando paralisados com a morte? ...

Ó precioso, amorável, longânimo Jesus, quanto minha alma Te
adora! Que uma pobre, indigna e pecaminosa alma possa apresen-
tar-se diante do Deus Santo, completa na justiça de nosso Substituto
e Segurança! Maravilhai-vos, ó céus, e surpreendei-vos, ó Terra,
que o homem caído seja objeto de Seu infinito amor e deleite. Ele
Se regozija sobre eles com cânticos celestiais, e o homem macu-
lado pelo pecado, tendo-se tornado purificado mediante a justiça
de Cristo, é apresentado ao Pai livre de toda mancha e mácula de
pecado, “sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante”. Efésios
5:27. “Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus
quem os justifica.” Romanos 8:33.

Que toda pessoa fraca e agitada pela tempestade encontre anco-[422]
radouro em Jesus e não se torne tão centralizada em si que pense
somente em seus pequenos desapontamentos e na interrupção de
seus planos e esperanças. Não é o tema do plano da salvação todo-
absorvente? Se o Deus infinito me justifica, “quem os condenará? E
Cristo Jesus quem morreu”. Romanos 8:34. Ao morrer pelo homem
Ele revelou quanto ama o homem — o suficiente para morrer por
Ele! A lei condena o pecado e o conduz a Cristo. É Deus quem
justifica e perdoa.

Satanás acusará e buscará permissão para destruir, mas é Deus
que abre a porta de refúgio. É Deus que justifica aquele que entra pela

762

https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Ef%C3%A9sios.2.4
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Ef%C3%A9sios.5.27
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Ef%C3%A9sios.5.27
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Romanos.8.33
https://egwwritings.org/?ref=pt_PCF.Romanos.8.34


Objetos do infinito amor, 29 de Dezembro 763

porta. Então “se Deus é por nós, quem será contra nós?” Romanos
8:31. Oh, que brilhante e gloriosa verdade! Por que os homens não
a discernem? Por que não andam em seus brilhantes raios? Por que
todos quantos crêem não falam do incomparável amor de Cristo?
Deus vive e reina. Todos quantos são salvos devem lutar bravamente
como soldados de Jesus Cristo; então serão registrados nos livros do
Céu como verdadeiros e fiéis.

Devem realizar as obras de Jesus Cristo, combater o bom com-
bate da fé. — Carta 2, 1889.
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Folhas de figueiras ou o manto de Cristo? 30 de
Dezembro

Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua
mulher e os vestiu. Gênesis 3:21.

O Senhor Jesus Cristo preparou uma vestimenta — o manto de
Sua própria justiça — que Ele colocará sobre toda pessoa arrepen-
dida e crente que a receberá pela fé. Disse João: “Eis o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo!” João 1:29. O pecado é a
transgressão da lei. Cristo morreu para tornar possível a todo homem
ter seus pecados perdoados.

Um abrigo de folhas de figueiras nunca cobrirá nossa nudez. O
pecado deve ser removido, e o manto da justiça de Cristo deve cobrir
o transgressor da lei de Deus. Então, quando o Senhor olha para o
pecador arrependido, Ele vê, não as folhas de figueira que o cobrem,
mas a própria justiça de Cristo, que é a perfeita obediência à lei de
Jeová — o homem tem sua nudez oculta, não sob a cobertura das
folhas de figueira, mas sob o manto da justiça de Cristo.

Cristo fez um sacrifício para satisfazer os requisitos da justiça.
Que preço o Céu teve de pagar pelo resgate do transgressor da lei[423]
de Jeová. ... Contudo, essa santa lei não podia ter preço inferior.
Em lugar de se abolir a lei para que esta poupasse o homem caído
em sua condição pecaminosa, ela foi mantida em toda sua santa
dignidade. Em Seu Filho, Deus ofereceu-Se para salvar todos os que
nEle crêem, da ruína eterna.

O pecado é deslealdade para com Deus, e merece punição. As
folhas da figueira têm sido empregadas desde os dias de Adão, e
no entanto a nudez da alma do pecador não foi coberta. Todos os
argumentos levantados por aqueles interessados nesse manto de fina
espessura se transformarão em nada. O pecado é a transgressão da
lei. Cristo foi manifesto em nosso mundo para tirar a transgressão e
o pecado, e substituir a cobertura das folhas de figueira pelo manto
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impecável de Sua justiça. A lei de Deus permanece vindicada pelo
sofrimento e morte do unigênito Filho do Deus infinito.

A transgressão da lei de Deus em qualquer caso, por menor que
seja, representa pecado. E a não execução da penalidade estipulada
para esse pecado seria um crime na administração divina. Deus é
um juiz, o Aplicador da justiça que é a morada e fundamento de Seu
trono. Ele não pode dispensar Sua lei; Ele não pode passar por alto
o mínimo item a fim de condescender com o pecado e perdoá-lo.
A retidão, a justiça e a excelência moral da lei devem ser mantidas
e vindicadas perante o universo celestial e os mundos não caídos.
— Manuscrito 145, 1897.
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Mordomos da graça de Deus, 31 de Dezembro

Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli
demônios; de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8.

Aqueles que andam no caminho estreito devem seguir as instru-
ções do Livro-guia. Somente assim podem alcançar os portões da
Cidade de Deus. ...

Deus contemplou homens e mulheres com preciosos dons. A
indivíduos diferentes Ele concedeu dons diferentes. Nem todos têm
a mesma força de caráter ou a mesma profundeza de conhecimento.
Mas cada um deve usar seus dons no serviço do Mestre, conquanto
pequenos possam ser esses dons. O fiel mordomo negocia sabia-
mente os bens que lhe foram confiados.

As faculdades mentais e físicas devem ser cuidadosamente pre-
servadas. Nossos dons não devem ser enfraquecidos pela satisfa-
ção dos próprios apetites. Toda faculdade deve ser cuidadosamente[424]
preservada, para que esteja sempre pronta para o uso imediato. Ne-
nhuma parte do organismo vivo deve ser enfraquecida pelo mau uso.
Cada parte, conquanto pequena, tem uma influência sobre o todo. O
abuso de um único nervo ou músculo diminui a utilidade do corpo
inteiro. Aqueles por quem Cristo deu Sua vida devem moldar seus
hábitos e práticas em conformidade com Sua vontade.

A Palavra de Deus declara: “A alma que pecar, essa morrerá.”
Ezequiel 18:20. Mas Deus não deseja a morte de ninguém. A um
custo incalculável Ele proveu para o homem um segundo tempo de
graça. “Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho
unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.” João 3:16.

Não deveriam aqueles que receberam a luz da verdade para este
tempo colocar-se em íntima ligação com Deus, usando suas aptidões
para levar avante a obra de salvar pessoas? Não deveria aquele que
possui uma compreensão das Escrituras partilhar o conhecimento
que lhe foi dado com quem não conhece a verdade?
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Sobre todo crente na verdade presente está depositada a respon-
sabilidade de trabalhar pelos pecadores. Deus lhes assinala uma obra
especial — a proclamação da terceira mensagem angélica. Devem
revelar sua apreciação pelo grande dom de Deus, consagrando-se
à obra pela qual Cristo deu Sua vida. Devem ser mordomos da
graça de Deus, dispensando aos outros as bênçãos que lhes foram
concedidas.

Aquele que achou conforto na Palavra de Deus deve compartilhar
esse conforto a outros. Somente assim Ele poderá continuar a receber
conforto. — Manuscrito 147, 1903.
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