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O QUE DEVO FAZER PARA HERDAR A VIDA ETERNA?
Deixe que o amor de Deus entre em teu coração
“Um certo príncipe perguntou-lhe, dizendo: Bom Mestre, o que devo
fazer para herdar a vida eterna?” Lucas 18:18.
Esta é a pergunta mais importante que precisamos fazer e, em
seguida, encontre nossa resposta na Palavra de Deus.
“Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele disse-lhe:
Qual? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não
furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe; e
amarás o teu próximo como a ti mesmo.

5

“O jovem disse-lhe: Todas estas coisas guardei desde a juventude;
que falta ainda?” Mateus 19: 17-20.
“Cristo foi atraído por esse jovem. Ele sabia que era sincero em
sua afirmação: ‘Todas essas coisas guardei da minha juventude’.”
DA. 519.
Era um jovem bom e obediente. Ele não matou, roubou, mentiu ou
cometeu adultério. Mas tinha um problema!
“Sua concepção da lei era externa e superficial. Julgado por um
padrão humano, preservara um caráter imaculado. Em grande parte,
sua vida exterior estava livre de culpa; ele realmente pensou que
sua obediência não tinha falhas. No entanto, tinha um secreto
receio de que nem tudo estava certo entre sua alma e Deus. Isso
levou à pergunta: ‘Que falta ainda?’ ” COL 391
“Cristo leu o coração do príncipe. Faltava apenas uma coisa, mas
esse era um princípio vital. Ele precisava do amor de Deus na
alma. Essa falta, a menos que suprida, seria fatal para ele. DA
519.
O que significa “vital”? É algo absolutamente essencial para a
vida. O que era essencial para a vida? Ele precisava do amor de
Deus em sua alma, não apenas do amor humano. O amor humano pode
ser muito egoísta.
“Para que recebesse o amor de Deus, seu supremo amor a si mesmo
deveria ser renunciado.” DA 519.
“Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dáo aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem e segue-me. Mas
quando o jovem ouviu essa palavra, foi embora triste, porque
possuía grandes posses. ” Mateus 19:21, 22.
E Jesus ficou muito triste ao vê-lo partir.
“Há caminho que parece correto ao homem, mas o fim é o caminho da
morte.” Prov. 14:12.
O jovem estava no caminho da morte e optou por permanecer naquele
caminho. Ele era um jovem muito egoísta, cobiçando todas as suas
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riquezas para si mesmo e não compartilhando com os outros. Ele
não tinha o amor de Deus em seu coração.
“Quem tem bens deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, e
não se compadece dele, como habita nele o amor de Deus?” 1 João
3: 16-18.
“Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e todo
aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama
não conhece a Deus; porque Deus é amor.” 1 João 4: 7, 8.
“A menos que aceiteis em vossa vida o princípio do amor pronto a
se sacrificar, que é o princípio de Seu caráter, não podeis
conhecer a Deus.” MB 25.
“O amor é a base da piedade. Qualquer que seja a profissão, ninguém
tem puro amor a Deus, a menos que tenha um amor altruísta por seu
irmão. Mas nunca podemos tomar posse desse espírito tentando amar
os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração.
Quando o eu é fundido em Cristo, o verdadeiro amor brota
espontaneamente. A plenitude do caráter cristão é alcançada quando
o impulso de ajudar e abençoar os outros brota constantemente de
dentro. ” COL 384.
“Nisto todos saberão que sois Meus discípulos, se tiverdes amor
uns pelos outros.” João 13:35.
“Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído
de amor. Se amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, amaremos
a todos por quem Cristo morreu.” COL 384.
“O amor não faz mal ao próximo: portanto, o amor é o cumprimento
da lei.” Rom. 13:10.
Seu próximo é qualquer pessoa que precisa de sua ajuda. Seu próximo
é sua esposa. Seu próximo é seu filho. Como tratamos nossos
próximos em nossa própria família? Nós realmente os amamos com o
amor de Deus? Como é o amor de Deus?
“O amor é paciente e gentil; [mesmo quando seus filhos são
desobedientes, o amor ainda é paciente e gentil, mesmo que você
precise discipliná-los]. O amor não é ciumento ou orgulhoso; não
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é arrogante ou rude. O amor não insiste em fazer do seu próprio
jeito; [Não haveria discussão nas famílias se tivéssemos esse tipo
de amor. Discutiríamos pacientemente o problema, oraríamos sobre
ele e encontraríamos uma solução] não é irritável nem ressentido;
[mesmo quando outros não concordam conosco, ou mesmo fazem coisas
que nos machucam], não se alegra com o erro, mas se alegra com a
justiça. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.”
[com paciência e bondade, e sem irritação ou ressentimento] 1 Cor.
13: 4-7.
“O amor não apenas suporta as falhas alheias, mas se submete
alegremente a qualquer sofrimento ou inconveniência que essa
tolerância torne necessária”. 5T 169.
“Pois o amor de Cristo nos constrange.” 2 Cor. 5:14.
Enquanto compartilho essas coisas, as pessoas costumam dizer: “Mas
somos apenas humanos! Como podemos ter esse tipo de amor? Se
somos apenas humanos, não somos cristãos. Os cristãos são
participantes da natureza divina. Eles têm Cristo neles, a
esperança da glória. Eles estão conectados à Videira e são cheios
do Espírito Santo, portanto, são cheios do amor de Deus, que é o
primeiro fruto do Espírito Santo.
“O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito
Santo que nos foi dado.” Rom. 5: 5.
“Muitos estão se enganando; pois o princípio do amor não habita
em seus corações ”. SD 49.
“Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não
tivesse amor, seria como um gongo barulhento ou um prato
estridente. E ainda que tivesse o dom de profecia, e compreendesse
todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda
fé, de maneira tal que removesse montanhas, mas não tivesse amor,
nada seria. E ainda que eu desse tudo o que tenho, e entregasse
meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me
aproveitaria.” 1 Cor. 13: 1-3.
Eu cresci num lar supostamente cristão. Eu era a segunda de onze
filhos. Meu pai foi muito firme em educar seus filhos para serem
obedientes aos pais e a Deus. Mas ele não conseguia se controlar.
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Se alguém deixasse de cooperar, ele ficava impaciente e com muita
raiva. E então, tinha que encontrar uma desculpa para seus
fracassos e, assim, culpava seus filhos, sua esposa ou quem o
provocasse. O amor de Deus não o controlava!
Meu pai teria defendido as verdades em que acreditava até se
tornar um mártir, se necessário, mas não teria ganho nada! E podese fazer dez estudos bíblicos por dia e ir para casa e lutar com
a família e ainda acreditar que é um obreiro de Deus. Que triste!
“Podemos ser ativos, podemos fazer muito trabalho; mas sem amor,
como o amor que habitava no coração de Cristo, nunca poderemos
pertencer à família do céu.” COL 158.
Eu gostava de obedecer e, assim, consegui me dar bem com meus pais
enquanto crescia, realmente pensando que estava no caminho para o
céu. De bom grado, ajudei-os a cuidar de todas as crianças e com
o trabalho agrícola. Mas depois que me casei e tive meus próprios
filhos, não achei tão fácil. Meu marido e eu nem sempre vimos as
coisas da mesma maneira na educação das crianças e frequentemente
discutíamos sobre isso, insistindo em nosso caminho. Sentia que
sabia mais sobre educação de crianças, visto que sempre cuidara
de todos os meus irmãos e irmãs mais novos. Meu marido não tinha
experiência com filhos e, quando era egoísta ou cruel com os
filhos, eu me ressentia dele. Quando as crianças eram
desobedientes e ficávamos impacientes e irritados, também
sentíamos que poderíamos culpar as crianças! E, ao compartilhar
com os outros, reconhecem que também agiam assim. Que triste! Os
filhos carregam sua própria culpa quando falham e também a culpa
dos pais. Mas continuamos tentando ser bons pais, sem perceber
que estávamos apenas dependendo do nosso amor humano.
Em 1970, chegamos em casa depois de nossa missão na Índia e fui
visitar meus pais. Durante minha estada lá, vários de meus irmãos
e irmãs, que também estavam visitando, abordaram o assunto da
justiça pela fé. Alguns deles estudavam o conceito há algum tempo.
Enquanto discutiam o assunto com o pai, haviam expressado algumas
idéias que pareciam diferentes de sua compreensão da salvação.
Comigo lá, ele esperava chegar ao âmago da questão. Eu era a
esposa de um ministro! Tinha sido uma missionária! Eu teria as
respostas, meu pai pensou. Então, como meus irmãos e irmãs
descreviam suas novas idéias, o pai me perguntava: “Margaret, eles
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estão certos?” Cada vez, tudo o que eu podia responder era: “Pai,
eu não sei”. Eu trabalhava para Deus, mas não era realmente uma
estudante da Sua Palavra. Ah, sim, eu lia minha Bíblia, mas não
entendia como me alimentar da Palavra para que ela se tornasse um
poder em minha vida. Eu era uma leitora superfícial!
Enquanto a discussão continuava, o pai ficou cada vez mais
preocupado. Sua esperança de ir para o céu estaria construída
sobre areia movediça? Sua crença era simplesmente: creia em Jesus,
faça o possível para obedecer e gradualmente você vencerá seus
pecados. Afinal, a santificação não é o trabalho de uma vida? E
Jesus não cobre nossos pecados enquanto tentamos vencê-los, como
muitos ensinam? Assim, durante grande parte de sua vida, ele
tentou superar seus pecados de temperamento, ressentimento,
irritação, impaciência, contenda e luxúria, acreditando que ele
estava sempre em um relacionamento salvador, coberto pela justiça
de Cristo, mesmo pecando conscientemente. Agora, estava ouvindo a
necessidade de uma limpeza do coração e o poder de Deus para
impedi-lo de pecar, e que a justiça de Cristo não cobre o pecado!
Enquanto a discussão prosseguia, meu pai não foi o único que ficou
perturbado. Eu também sabia, porque tinha que admitir que nada
sabia sobre justiça pela fé. Minha religião era muito parecida
com a do meu pai. Faça o seu melhor para obedecer a Deus! E como
meus pecados mais graves eram menores em comparação com os dele,
parecia que eu estava tendo vitória.
Papai tinha 78 anos na época e tinha um problema cardíaco que
poderia causar a morte a qualquer momento. Ele sabia que apenas o
vencedor estaria no céu, e não estava vencendo!!! Ele ainda tinha
um menino de 17 anos em casa, nascido doze anos depois das outras
crianças, que o estava agravando mais do que todas as outras dez
crianças juntas. Agora, deprimido pela percepção do seu problema,
ele gritou: “Margaret, me ajude!”
“Há por toda parte corações clamando por qualquer coisa que não
possuem. Anelam um poder que lhes dê domínio sobre o pecado, um
poder que os liberte da servidão do mal, que lhes proporcione
saúde, vida e paz.” MH 143.
Quando olhei nos olhos suplicantes de meu pai, de repente me
ocorreu que eu não tinha nada a oferecer ao pecador. Eu poderia
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ter dito: “Tente um pouco mais, pai!” Mas ele estava tentando a
vida toda, e naquele momento eu sabia que não era a resposta
certa. Então eu não disse nada. Fui para casa, determinada a fazer
algo para ajudar meu pai. Comecei a procurar descobrir,
diligentemente, o que realmente significava ser cristão. No
começo, isso era chato, mas eu continuei e gradualmente a Bíblia
se tornou água viva e pão vivo para minha alma.
“Ao se alimentarem da Sua palavra, descobrem que é espírito e
vida. A palavra destrói a natureza natural e terrena e transmite
uma nova vida em Cristo Jesus.” DA 391.
Ao estudar, encontrei respostas e, pela primeira vez, percebi que
tinha apenas uma forma de piedade, mas não o poder do evangelho.
Aparentemente, eu poderia guardar a lei exteriormente, mas não
sabia como entregar meu espírito para ser controlado pelo Espírito
de Deus, para que pudesse exercer a obediência pela fé.
“Muitos que se dizem cristãos são meros moralistas humanos. A obra
do Espírito Santo é para eles uma obra estranha.” COL 315.
Por estar naturalmente inclinada a cooperar e por ter sido
ensinada por meus pais a obedecê-los e também a Deus, passei
involuntariamente a confiar em minha obediência. Eu pensei que
era uma cristã de sucesso.
“As pessoas são mais ignorantes em relação ao plano de salvação e
precisam de mais instruções sobre esse assunto tão importante do
que sobre qualquer outro”. 4T 394.
“Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com
entendimento. Porque, não conhecendo a justiça de Deus, e
procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à
justiça de Deus.” Romanos 10: 2, 3.
“A fé genuína se apropria da justiça de Cristo, e o pecador se
torna vencedor com Cristo; pois se torna participante da natureza
divina, e assim se combinam divindade e humanidade.
“Aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras
para cumprir a lei, está tentando o impossível. O homem não pode
ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem ser de si
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mesmo; Cristo deve trabalhar nele o querer e o fazer segundo a
Sua boa vontade.” 1SM 363, 364.
“Porque pela graça sois salvos pela fé; e isso não vem de vós; é
dom de Deus; não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois
somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as
quais Deus anteriormente ordenou para que andássemos nelas.”
Efésios 2: 8-10.
Quando comecei a compartilhar minhas descobertas com meu marido,
ele se juntou a mim na pesquisa. Ele era ministro há vinte anos,
mas também não havia entendido a experiência do evangelho.
“Precisamos ser esclarecidos em relação ao plano de salvação. Não
existe um em cem que entenda por si mesmo a verdade bíblica sobre
esse assunto que é tão necessária ao nosso bem-estar presente e
eterno.
“O inimigo do homem e de Deus não está disposto a que essa verdade
seja claramente apresentada; pois ele sabe que se o povo a receber
plenamente, seu poder será quebrado.” RH 9-3-1889.
Quando estudamos e descobrimos como entregar nosso coração a Deus
diariamente, nossa vida mudou. Logo nossos filhos perceberam que
mamãe e papai estavam experimentando algo real em suas vidas, e
também queriam encontrar vida espiritual para si mesmos. Nosso
filho, Arlen, tinha 23 anos, nossa filha, Cheryl, vinte e dois, e
era casada, e nossa caçula, Lorna, tinha quatorze.
Quando Cheryl chegou em casa para uma visita, compartilhamos com
ela nossa nova experiência e compreensão da salvação. Ela
exclamou: “É isso que eu tenho procurado a vida toda! Como encontro
essa experiência?” Nós a encorajamos a passar um tempo com Jesus,
conhecendo-O verdadeiramente lendo Sua palavra e entendendo Seus
ensinamentos. Várias semanas depois, ela me ligou e disse: “Mãe,
não adianta! Estou apenas lendo palavras. Elas parecem sem
sentido. Ela também tinha sido uma leitora superficial. Eu a
incentivei a continuar até que as palavras se tornassem água viva
e pão vivo.
Nossa filha caçula, Lorna, decidiu ficar em casa por um ano e
apenas estudar os escritos da Bíblia e do Espírito de Profecia.
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Ela tomou a decisão de seguir a Deus naquele momento, e foi uma
bênção.
“Na luta pela vida eterna, não podemos nos apoiar em outro. O pão
da vida deve ser comido por cada um. Individualmente, devemos
participar dele, para que alma, corpo e mente possam ser revividos
e fortalecidos por Seu poder transformador.” TM 385.
“Porque não tenho vergonha do evangelho: é o poder de Deus para a
salvação de todo aquele que tem fé... Pois nela a justiça de Deus
é revelada pela fé e para a fé; como está escrito: Aquele que pela
fé é justo, viverá.” Rom. 1:16, 17 RSV.
Depois de experimentar por mim mesmo o poder do evangelho, orei
para que o Senhor me enviasse de volta a meu pai e a toda a minha
família. Eu desejava compartilhar com eles as maravilhosas
verdades da salvação que eu havia encontrado.
“A fim de convencer os outros do poder da graça de Cristo,
precisamos conhecer seu poder em nossos próprios corações e
vidas.” MH 469.
“O evangelho deve ser apresentado, não como uma teoria sem vida,
mas como uma força viva para mudar a vida. Deus gostaria que Seus
servos dessem testemunho do fato de que, por Sua graça, os homens
podem possuir caráter semelhante ao de Cristo e se regozijar na
certeza de Seu grande amor.” MH 99.
Ao compartilhar meu testemunho com minha família, fiquei muito
agradecida por meu pai e mãe responderem à mensagem salvadora do
evangelho. Alguns de meus irmãos e irmãs me disseram: “Isso mudará
toda a nossa vida. Você não pode guardar isso para si mesma. Você
o compartilharia com nossos amigos? Falaria em nossa igreja?
Eu? Falar na igreja? Eu só havia trabalhado para crianças e nunca
havia falado na igreja, mas sabia que havia encontrado algo real
em minha experiência cristã. Então orei e pedi a Deus que retirasse
meu medo e me desse coragem para falar.
Na manhã seguinte, fiz o culto na igreja. Sem medo! Então as
pessoas queriam outra reunião à tarde e também à noite.
Posteriormente, o ministro veio até mim e disse: ‘Estudei, estudei
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e tentei entender a justiça pela fé, mas não consegui entendê-la.
Agora eu entendo, e agora também posso entregar-me a Deus’.
“Desejo que você entenda claramente esse ponto, que as almas estão
longe de obedecer a verdade por uma confusão de ideias, e também
porque elas não sabem como entregar suas vontades e mentes a
Jesus. Elas querem instruções especiais sobre como se tornar
cristãs.” Ev 152.
“Não permita que nada desvie sua atenção da pergunta: ‘O que devo
fazer para herdar a vida eterna?’ Esta é uma questão de vida ou
morte, que devemos resolver em relação a eternidade.” 1SM 171.
“Pesquise, oh pesquise a preciosa Bíblia com corações famintos.”
COL 111.
“Uma suposta esperança, e nada mais, provará sua ruína.” 1T 163.
“Muitos são sensíveis à sua grande deficiência, e leem, oram e
decidem, e, no entanto, não fazem progresso. Eles parecem
impotentes para resistir à tentação. A razão é que não se
aprofundam o suficiente. Não buscam uma conversão completa da
alma, para que as correntes que dela saem sejam puras, e a conduta
possa testemunhar que Cristo reina interiormente. Todos os
defeitos de caráter se originam no coração. Orgulho, vaidade, mau
humor e cobiça procedem do coração carnal não renovado pela graça
de Cristo.” OHC 336.
O coração e a mente carnal não podem obedecer à lei espiritual,
apenas a letra da lei. Essa também foi a experiência de Paulo
antes de sua conversão. Havia outros que eram tão ignorantes da
justiça como nós? Vamos pensar em Nicodemos. O que Jesus disse a
ele?

DEVES NASCER DE NOVO
“Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe
dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabino,
sabemos que és Mestre, vindo de Deus; pois ninguém pode fazer
esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele.” João
3: 1, 2.
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“Jesus olhou para ele, como se estivesse lendo sua própria alma.
Em sua infinita sabedoria, viu diante dEle alguém que buscava a
verdade.” DA 168.
“Jesus... disse-lhe: Em verdade, em verdade te digo que, aquele
que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus.” João 3:3.
“Ele era um fariseu estrito e se orgulhava de suas boas obras.
Era amplamente estimado por sua benevolência e liberalidade ao
sustentar o serviço no templo, e sentia-se seguro do favor de
Deus. Ele ficou surpreso ao pensar em um reino puro demais para
ele ver em seu estado atual.... Em virtude de seu nascimento como
israelita, ele se considerava seguro de um lugar no reino de Deus.
Sentiu que não precisava de mudanças. Daí sua surpresa com as
palavras do Salvador.” DA 171.
“Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer quando está velho?
Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer?
“Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que, aquele que
não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de
Deus. Aquele que é nascido da carne é carne; e aquele que é nascido
do Espírito é espírito. Não se surpreenda que eu te tenha dito:
deves nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem e para onde vai; assim é todo aquele
que é nascido do Espírito.
“Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como podem ser essas coisas?
Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és um mestre de Israel, e não
sabes estas coisas?” João 3: 4-10.
Eu também não sabia o que era o novo nascimento ou a necessidade
dele. Em minha natureza carnal, eu, assim como Nicodemos, tentava
obedecer a Deus.
“Existe um caminho que parece correto para o homem, mas o seu fim
são os caminhos de morte.” Prov. 14:12.
“Por natureza, o coração é mau, e quem pode tirar algo limpo do
imundo? Ninguém.” Jó 14:4.
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Nenhuma invenção humana pode encontrar um remédio para a alma
pecadora. “A mente carnal é inimizade contra Deus: pois não está
sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser”. Rom. 8:7.
‘Do coração procedem maus pensamentos, assassinatos, adultérios,
fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias.’ Mateus
15:19. A fonte do coração deve ser purificada antes que as
correntes possam se tornar puras. Aquele que está tentando
alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, está
tentando uma impossibilidade. Não há segurança para quem tem
apenas uma religião legal, uma forma de piedade. A vida do cristão
não é uma modificação ou melhoria do antigo, mas uma transformação
da natureza. Há uma morte para o eu e o pecado, e uma nova vida
por completo. Essa mudança pode ser provocada apenas pela operação
eficaz do Espírito Santo.” DA 172.
Eu também não conhecia a necessidade de uma morte para o eu e para
o pecado e a necessidade do Espírito Santo para regenerar o
coração.
“O novo nascimento é uma experiência rara nesta era do mundo. Esta
é a razão pela qual há tanta perplexidade nas igrejas. Muitos e
muitos dos que assumem o nome de Cristo, são não santificados e
profanos. Eles foram batizados, mas estão sepultados vivos. O eu
não morreu e, portanto, não ressuscitaram para a novidade de vida
em Cristo.” 6BC 1075.
Que triste! Existem muitos problemas nas igrejas e nos lares
porque as pessoas não sabem como morrer para si mesmas e nascer
de novo. Eles não sabem como deixar o amor de Deus controlá-los.
Pense um momento; Você foi ensinado, antes do seu batismo, a
deixar os pecados do mundo? Fumar, beber, adulterar, roubar e
assim por diante? Quando faço essa pergunta em nossas igrejas,
geralmente quase todas as mãos se levantam. Mas quando pergunto:
Quantos de vocês, antes do seu batismo, foram ensinados a morrer
para o próprio eu e abandonar a todos os pecados do coração ódio, raiva, amargura, ressentimento, impaciência, irritação,
ciúme e egoísmo? Poucas mãos, se houver, levantam-se.
Esse é o nosso problema! Poucos têm compreendido como entregar o
coração e abandonar a todos os seus pecados. Também não me
ensinaram essas coisas e, desde que não cometesse pecados
exteriores, pensava que era uma boa cristã. Eu dava desculpas para
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meus defeitos de caráter; ressentimento, impaciência e irritação.
Mas quando entreguei todo o meu coração a Deus, Ele pôde me
purificar de todos os pecados do meu coração.
“O sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado.” 1 João
1:7.
“Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar
nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.” 1 João 1:9.
“Porque, se alguém está em Cristo, esse é nova criatura: as coisas
antigas passaram; eis que tudo se tornou novo.” 2 Cor. 5:17.
Aquilo que era censurável no caráter é purificado da alma pelo
amor de Jesus. Todo egoísmo é expulso, toda inveja, toda má
conversação, são erradicados e uma transformação radical é
realizada no coração.” RH 7-22-1890.
“Muitos que professam seguir a Cristo não têm religião genuína.
Eles não revelam em suas vidas o fruto da verdadeira conversão.
Eles são controlados pelos mesmos hábitos, o mesmo espírito de
detecção de falhas e egoísmo, que os controlavam antes de
aceitarem a Cristo.
“Ninguém pode entrar na cidade de Deus que não tenha conhecimento
da genuína conversão. Na verdadeira conversão, a alma nasce de
novo. Um novo espírito toma posse do templo da alma. Uma nova vida
começa. Cristo é revelado no caráter.” RH 7-30-1901.
“Porque o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela
carne, Deus enviou Seu próprio Filho à semelhança da carne
pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne: para que a
justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a
carne, mas segundo o Espírito.” Rom. 8:3, 4.
“Embora a lei seja santa, os judeus não poderiam alcançar a justiça
por seus próprios esforços em guardar a lei. Os discípulos de
Cristo devem obter justiça de caráter diferente daquela dos
fariseus, se quiserem entrar no reino dos céus. Deus lhes
ofereceu, em Seu Filho, a perfeita justiça da lei. Se abrissem
seus corações completamente para receber a Cristo, então a própria
vida de Deus, Seu amor, habitaria neles, transformando-os à Sua
própria semelhança; e assim, através do dom gratuito de Deus,
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possuiriam a justiça que a lei exige.... uma reprodução em si do
caráter de Cristo.” MB 54, 55.
“Nicodemos... pesquisou as Escrituras de uma nova maneira, não
pela discussão de uma teoria, mas a fim de receber vida para a
alma. Ele começou a ver o reino dos céus quando se submeteu à
liderança do Espírito Santo.” DA 175.
“Podemos nos lisonjear, como Nicodemos, por nossa vida estar
correta, nosso caráter moral ser correto e pensar que não
precisamos humilhar o coração diante de Deus, como o pecador
comum; mas quando a luz de Cristo brilhar em nossas almas,
discerniremos o egoísmo do motivo, a inimizade contra Deus, que
contaminou todo ato da vida. Então saberemos que nossa justiça é
realmente como trapos sujos e que somente o sangue de Cristo pode
nos purificar da contaminação do pecado e renovar nossos corações
à Sua própria semelhança.” Caminho a Cristo, p. 28.
“A grande preocupação de toda alma deve ser: Meu coração está
renovado? Minha alma está transformada? Meus pecados estão
perdoados pela fé em Cristo? Eu nasci de novo? 2ME 117.
Jesus nos falou sobre outras pessoas que tiveram a mesma
compreensão errada? Do que as virgens tolas estavam precisando?
TENHA ÓLEO NA SUA LÂMPADA
“Então o reino dos céus será comparado a dez virgens, que tomaram
suas lâmpadas, e foram ao encontro do noivo. E cinco delas eram
prudentes e cinco eram tolas. As tolas pegaram suas lâmpadas e
não levaram óleo com elas; mas as prudentes levaram óleo em suas
vasilhas com as suas lâmpadas.
“E, tardando o noivo, todas acabaram dormindo. E à meia-noite
ouviu-se um clamor: Eis que o noivo vem; saí ao seu encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas
lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes: Dá-nos do teu óleo;
pois nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam,
dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós; antes, ide aos
que o vendem, e comprai-o para vós.
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“E enquanto foram comprar, o noivo chegou; e as que estavam prontas
entraram com ele para as bodas; e a porta se fechou. Depois vieram
também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas
ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço.
Mateus 25: 1-12.
Qual é o significado dessa tão importante parábola?
“As duas classes de expectantes representam as duas classes que
professam estar esperando por seu Senhor. Elas são chamadas de
virgens porque professam uma fé pura. Pelas lâmpadas é
representada a palavra de Deus... O óleo é um símbolo do Espírito
Santo... Na parábola, todas as dez virgens foram ao encontro do
noivo. Todas tinham lâmpadas e vasilhas de óleo... Mas cinco
deixaram de encher suas vasilhas com óleo...
“Por algum tempo, não houve diferença entre elas. Assim é com a
igreja que vive pouco antes da segunda vinda de Cristo. Todas têm
um conhecimento das Escrituras. Todas ouviram a mensagem da breve
volta de Cristo e esperam confiantemente que Ele apareça... ‘Eis
que o Noivo vem; saí ao encontro dele. Muitos não estão prontos.
Eles não têm óleo em suas vasilhas com suas lâmpadas. Eles estão
destituídos do Espírito Santo.” COL 406, 408.
“Todas tinham lâmpadas, isto é, uma aparência externa de religião;
mas apenas cinco delas tinham a santidade interior. Cinco delas
estavam com falta do óleo da graça. O Espírito da vida em Cristo
Jesus, o Espírito Santo, não estava habitando em seus corações.”
SD 118.
Todas tinham lâmpadas com óleo. Todas estavam estudando a Palavra
de Deus e pedindo ao Espírito Santo para guiá-las, mas apenas
cinco haviam convidado o Espírito Santo em suas vidas, que é
representada pelas vasilhas.
“Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é
dEle.” Romanos 8:9.
“Aqui está o maior engano que pode afetar a mente humana; essas
pessoas acreditam que estão certas quando estão erradas... Elas
serão achadas em falta quando for tarde demais para ter suas
necessidades supridas.” 1T 417.
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Eu tinha sido uma daquelas virgens tolas. Eu estava sinceramente
vivendo e trabalhando para Deus, mas não havia percebido que não
tinha óleo na vasilha.
“A classe representada pelas virgens tolas não é hipócrita. Eles
têm consideração com a verdade, advogam a verdade, são atraídos
por aqueles que acreditam na verdade; mas não se submeteram ao
trabalho do Espírito Santo. Não caíram sobre a Rocha, Jesus
Cristo, e permitiram que sua antiga natureza fosse quebrada... O
Espírito trabalha no coração do homem, de acordo com seu desejo e
consentimento, implantando nele uma nova natureza; mas a classe
representada pelas virgens tolas se contentou com um trabalho
superficial. Eles não conhecem a Deus. Não estudaram Seu caráter;
não mantiveram comunhão com Ele; portanto, não sabem como confiar,
como olhar e viver.” COL 411.
"Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele são os
caminhos da morte.” Prov. 14:12.
Às vezes as pessoas dizem: “Você nos faz sentir tão perdidos!”
Louve a Deus, porque ainda há tempo para ser purificado do pecado
e receber o Espírito Santo na vida. Você pode imaginar como essas
pessoas sinceras, representadas pelas cinco virgens tolas, se
sentirão quando Jesus vier e for tarde demais? Sou muito grata
por meu pai ter pedido ajuda e me acordado antes que fosse tarde
demais para pôr o óleo em minha vasilha.
“Agora é a hora de pedir que as almas não apenas ouçam a palavra
de Deus, mas sem demora obtenham o óleo em suas vasilhas em suas
lâmpadas. Esse óleo é a justiça de Cristo. Representa o caráter,
e o caráter não é transferível. Ninguém pode obtê-lo para o outro.
Cada um deve obter para si um caráter purificado de toda mancha
de pecado.” TM 233, 234.
“Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor.” Isaías 52:11.
“Todo o céu está esperando por canais através dos quais possa ser
derramado o óleo sagrado para ser uma alegria e bênção para os
corações humanos... Se todos estivessem dispostos a receber, todos
ficariam cheios do Seu Espírito.” COL 419.
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“A religião de Cristo significa mais que o perdão do pecado;
significa tirar nossos pecados e preencher o vazio com as graças
do Espírito Santo.” COL 419, 420.
“Ao implantar em seus corações os princípios de Sua palavra, o
Espírito Santo desenvolve nos homens os atributos de Deus. A luz
de Sua glória - Seu caráter - deve brilhar em Seus seguidores.
Assim, eles devem glorificar a Deus, iluminar o caminho para a
casa do Noivo, para a cidade de Deus, para a ceia das bodas do
Cordeiro.” COL 414.
Do que mais precisamos para estar preparados para a ceia das
Bodas?
VISTA OS TRAJES NUPCIAIS
“O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de
seu filho... E, entrando o rei para ver os convidados, viu ali um
homem que não estava trajado com veste nupcial; e disse-lhe:
Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele ficou
sem palavras. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o de pés e
mãos, e tirai-o, e lançai-o nas trevas exteriores; ali haverá
choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos
são escolhidos.” Mateus 22:2, 11-14.
“O chamado e a justificação não são a mesma coisa. Chamar é atrair
o pecador para Cristo, e é uma obra realizada pelo Espírito Santo
no coração, convencendo do pecado e convidando ao arrependimento.”
1ME 390.
Todos são chamados, mas apenas aqueles que vestiram as vestes do
casamento, ou vestes nupciais, serão escolhidos. Qual é a veste
do casamento?
“A parábola da veste de casamento abre diante de nós uma lição da
mais alta consequência. Pelo casamento é representada a união da
humanidade com a divindade; a veste do casamento representa o
caráter que todos devem possuir para serem considerados convidados
preparados para o casamento.” COL 307.
“É dado à igreja 'que ela seja vestida com linho fino, limpo e
branco, sem manchas, rugas ou qualquer coisa semelhante.' O linho
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fino, diz a Escritura, 'é a justiça dos santos’, Apoc. 19:8;
Efésios 5:27. É a justiça de Cristo, Seu caráter imaculado, que
pela fé é transmitida a todos que O recebem como seu Salvador
pessoal.” COL 310.
Como podemos obter esse caráter transmitido, que é a justiça dos
santos?
“Por Sua perfeita obediência, tornou possível que todo ser humano
obedecesse aos mandamentos de Deus. Quando nos submetemos a
Cristo, o coração se une ao seu coração, a vontade se funde na
sua vontade, a mente se torna uma com a sua mente, os pensamentos
são levados cativos a Ele; nós vivemos a vida dEle. É isso que
significa vestir-se com as vestes de Sua justiça.” COL 312.
Muitos não querem acreditar nisso. Eles acreditam que a veste
nupcial é apenas uma cobertura que Cristo nos dá quando Ele vier,
mas estão enganados. A vestimenta é o caráter que Deus opera em
nós [num processo de cooperação com Ele, conforme Filip. 2:12 ú.p.
e 13. Nota do tradutor].
“A justiça de Cristo não é uma capa para cobrir o pecado não
confessado e não abandonado; é um princípio de vida que transforma
o caráter e controla a conduta. Santidade é integridade para com
Deus; é a total entrega do coração e da vida para receber no
íntimo os princípios do céu.” DA 555, 556.
“Até seus pensamentos devem ser submetidos à vontade de Deus e
seus sentimentos, sob o controle da razão e da religião. Sua
imaginação não lhe foi dada para vaguear livremente e seguir seu
próprio caminho sem nenhum esforço de restrição ou disciplina. Se
os pensamentos estiverem errados, os sentimentos estarão errados,
e os pensamentos e os sentimentos combinados compõem o caráter
moral.” 5T 310.
“De todos é exigida perfeição moral. Nunca devemos abaixar o
padrão de justiça para acomodar tendências herdadas e cultivadas
a ações erradas. Precisamos entender que a imperfeição de caráter
é pecado.” COL 330.
“Os homens agora se desculpam por seus defeitos de caráter, mas
naquele dia eles não darão desculpas.” COL 317.
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“Deus não aceitará nada além de pureza e santidade; uma mancha,
uma ruga, um defeito no caráter, os afastará para sempre do céu,
com todas as suas glórias e tesouros.” 2T 453.
O que são manchas e defeitos de caráter? Como os “pensamentos e
sentimentos combinados compõem o caráter moral”, os defeitos devem
ser pensamentos e sentimentos errados, ou atitudes erradas. Como
Deus nos permitiria entrar no céu com ressentimento no coração,
com amargura, inveja, ciúmes, ódio, más suposições ou quaisquer
outros defeitos de caráter? O caráter não será alterado quando
Jesus vier.
“Muitos estão se enganando ao pensar que o caráter será
transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de
coração ao Seu aparecimento. Aqui devemos nos arrepender de nossos
defeitos de caráter e, pela graça de Cristo, vencê-los enquanto
durar a provação.” AH 319.
“Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar
nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.” 1 João 1: 9.
“O sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado.” 1 João
1:7.
Hoje nossos corações podem estar limpos. Hoje podemos ter uma
atitude correta. Se chegarmos a Jesus e Lhe confessarmos todos os
nossos pensamentos e sentimentos errados, nossas atitudes erradas,
o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Hoje Ele pode
mudar nossos corações e nos encher com Seu amor.
“...Cristo também amou a igreja e se entregou por ela; para que
pudesse santificá-la e purificá-la com a lavagem da água pela
palavra, para apresentá-la a Si mesmo uma igreja gloriosa, sem
manchas, rugas ou qualquer outra coisa, mas santa e
irrepreensível.” Efésios 5:25-27.
“Somente os abençoados e santos estarão preparados para a primeira
ressurreição; pois quando Cristo vier, Ele não mudará o caráter...
A Palavra de Deus declara que devemos ser considerados
irrepreensíveis, sem mancha, ruga ou coisa parecida.” ST 2-9-1891.
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“É o caráter espiritual e moral que tem valor aos olhos do céu, e
que sobreviverá ao túmulo e será glorificado com imortalidade
pelas intermináveis eras da eternidade.” 1SM 259.
“Sejais diligentes para que sejais achados por Ele em paz, sem
mancha e sem culpa.” 2 Pedro 3:14.
“A graça de Cristo deve ser tecida em todas as fases do caráter.”
CH 633.
“Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus para ele, o cristão
não deve se desesperar por nada. A perfeição moral e espiritual,
pela graça e poder de Cristo, é prometida a todos. Jesus é a fonte
de poder, a fonte da vida... A cada passo, tocamos em Seu vivo
poder.” AA 478.
Veremos mais um exemplo de pessoas que pensavam que eram
verdadeiros seguidores de Jesus, mas depois descobriram que
estavam enganadas. Do que os laodiceianos estavam precisando?
SEJA UM CRISTÃO QUENTE
“Ao anjo da igreja de Laodicéia, escreve; estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus;
Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente; quem dera
fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem frio nem
quente, vomitar-te-ei da minha boca.” Apoc. 3:14-16.
“A mensagem de Laodicéia se aplica ao povo de Deus que professa
crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos.” 4T
87.
Laodicéia não significa “morno”, mas “um povo julgado”. Estamos
vivendo no tempo do julgamento e, quando o Senhor olha para Sua
igreja, Ele descobre que a maioria é morna e deseja que eles
entendam sua verdadeira condição.
O diagrama a seguir ilustra os três tipos de pessoas mencionados
na mensagem para Laodicéia.
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FRIO
Egocêntrico

MORNO

QUENTE

Ego
Parcial

Cristo
em
você

Cristo
está
batendo

NOVO
NASCIMENTO

Os quentes experimentaram o novo nascimento e conhecem a
necessidade de permitir diariamente que o Espírito Santo controle
seu espírito. Se falham, não desculpam seus pecados, mas
rapidamente pedem perdão e purificação. Os frios sabem que não
estão em um relacionamento salvador com Deus. Mas os mornos pensam
que estão corretos com Deus, sem saber que estão em uma condição
perdida.
“Porque dizes: Sou rico, e estou cheio de bens, e não preciso de
nada; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e
cego, e nu.” Apoc. 3:17.
“Quão claramente é retratada a posição daqueles que pensam que
têm toda a verdade, que se orgulham de seu conhecimento da palavra
de Deus, enquanto seu poder santificador não foi sentido em suas
vidas”. 1SM 357.
“Se a vida interior de muitos que professam a verdade fosse
apresentada diante deles, eles não afirmariam ser cristãos." 5T
161.
“Eles podem estar clamando: ‘O templo do Senhor, o templo do
Senhor somos nós’... os pátios do templo da alma podem ser o local
de inveja, orgulho, paixão, suposição maligna, amargura e
formalismo vazio. Cristo olha com tristeza para Seu povo professo,
que se sente rico e cheio do conhecimento da verdade, e que ainda
estão destituídos da verdade na vida e no caráter.” OHC 349.
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“A obra da graça no interior está faltando em seus corações.” 4T
88.
“Que engano maior pode acontecer à mente humana do que a confiança
de que estão certos quando estão errados! A mensagem da Testemunha
Verdadeira encontra o povo de Deus em um triste engano, mas sincero
nesse engano.” 3T 252, 253.
Eu era sincera no meu engano também. Eu pensava que a mornidão
significasse que não estávamos trabalhando duro o suficiente para
Deus, mas esse não é o significado. Eu estava ocupada trabalhando
para Deus, mas não sabia que era miserável, pobre, cega e nu.
Quando percebi minha condição, Jesus tinha o remédio.
“Aconselho-te que de Mim compres ouro provado no fogo para te
enriqueceres; e vestes brancas para te vestires, para que não
apareça a vergonha da tua nudez; e colírio para ungires os teus
olhos, a fim de que vejas.” Apoc. 3:18.
“O ouro provado no fogo é a fé que opera por amor. Somente isso
pode nos levar à harmonia com Deus.” COL 158.
“Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão
tem valor algum; mas sim a fé que opera por amor.” Gálatas 5:6.
“O homem precisa de um poder fora e acima de si mesmo para
restaurá-lo à semelhança de Deus; mas porque precisa de ajuda
divina, isso não torna a atividade humana desnecessária. É
necessária fé por parte do homem; pois a fé opera por amor e
purifica a alma.” 1SM 375 14.
“A vestimenta branca é a justiça de Cristo que deve ser moldada
no caráter. Pureza de coração, pureza de motivo, caracterizará
todo aquele que estiver lavando sua veste e tornando-a branca no
sangue do Cordeiro.” 7BC 965.
“É nesta vida que devemos vestir o manto da justiça de Cristo.
Esta é a nossa única oportunidade de formar os caracteres para o
lar que Cristo preparou para aqueles que obedecem aos Seus
mandamentos.” COL 319.
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“O olho é a consciência sensível, a luz interna da mente. De sua
visão correta das coisas, a saúde espiritual de toda a alma e ser
depende. O “colírio para os olhos”, a palavra de Deus, torna a
consciência inteligente sob sua aplicação; pois convence do
pecado. Mas a dor é necessária para que a cura possa vir e para
que os olhos mirem somente para a glória de Deus.” 7BC 965.
“Se um pecado é acalentado na alma, ou uma prática incorreta é
mantida na vida, todo o ser é contaminado. O homem se torna um
instrumento de injustiça.” DA 313.
O que devemos fazer?
CONVIDE A JESUS PARA ENTRAR NO SEU CORAÇÃO
“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir
a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.”
Apoc. 3:20.
“Quão disposto está Cristo a tomar posse do templo da alma, se
Lhe permitirmos! Ele é representado como esperando e batendo na
porta do coração. Então, por que Ele não entra? É porque o amor
ao pecado fechou a porta do coração. Assim que consentirmos em
abandonar o pecado, em reconhecer nossa culpa, a barreira é
removida entre a alma e o Salvador.” 1SM 325.
“Vi que muitos têm tanto lixo empilhado na porta do coração que
não conseguem abrir a porta. Alguns têm dificuldades entre si e
seus irmãos para remover. Outros têm mal temperamento, cobiça
egoísta, para remover antes que possam abrir a porta. Outros
trouxeram o mundo diante da porta do coração, o qual trava a
porta. Todo esse lixo deve ser retirado, e então podem abrir a
porta e dar as boas-vindas ao Salvador.” 1T 143.
“A expulsão do pecado é o ato da própria alma. É verdade que não
temos poder para nos libertar do controle de Satanás; mas quando
desejamos ser libertados do pecado e, em nossa grande necessidade,
clamamos por um poder fora e acima de nós mesmos, os poderes da
alma são imbuídos da energia divina do Espírito Santo, e eles
obedecem aos ditames da vontade em cumprir a vontade de Deus.” DA
466.
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“Humilhai-vos diante de Deus e fazei um esforço sincero para
esvaziar o templo da alma de todo lixo – toda inveja, todo ciúmes,
toda a suspeita, todas as acusações. Purificai as mãos, pecadores;
e purificai vossos corações. Tiago 4:8.” 5T 163.
Como eu faço isso? Ore: Senhor, aqui está meu coração, com todos
os pecados do meu coração – meu ressentimento, amargura, ódio,
culpar os outros pelos meus pecados de irritação e impaciência –
ou o que quer que esteja em seu coração. Tome meu coração e me
purifique de todo pecado, crie em mim um novo coração e entre na
minha vida e me capacite pelo seu Espírito Santo. Jesus pode fazer
isso hoje se entregarmos tudo a Ele.
“Se pedirmos a Ele, o Senhor nos dará o Espírito Santo para
purificar a habitação da alma; pois toda câmara do templo de Deus
deve ser inspecionada e purificada.” RH 9-10-1895.
“Quando alguém é totalmente esvaziado de si, quando todo deus
falso é expulso da alma, o vazio é preenchido pelo influxo do
Espírito de Cristo. Tal pessoa tem a fé que purifica a alma da
contaminação. Ele está em conformidade com o Espírito e cuida das
coisas do Espírito. Ele não tem confiança em si mesmo. Cristo é
tudo e em todos.” GW 287.
Se percebermos nossa condição perdida, não há necessidade de se
sentir desencorajado. Deus tem um plano maravilhoso para nos
salvar e nos dar poder para viver a vida santificada. Devemos
descobrir o Seu plano e depois cooperar com Ele.

COOPERE COM DEUS NA TUA SALVAÇÃO
Ele nos atrai através de Seu amor e bondade; nós respondemos
aprendendo a conhecê-Lo através do estudo e da oração.
Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, fazendo surgir a
culpa; reconhecemos nossa culpa sem culpar os outros.
Ele nos dá arrependimento, produzindo verdadeira tristeza no
coração pelo pecado; confessamos com corações contritos,
renunciando a todos os direitos ao ego e ao pecado.
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Ele perdoa e purifica de todo pecado e cria um novo coração e
mente; nós cremos e experimentamos purificação e renovação.
Ele habita em nós através do Espírito Santo, energizando-nos para
fazer Sua vontade; operamos exteriormente o que Ele opera
interiormente, o que resulta em frutos para a Sua glória.
Ele nos alerta quando somos tentados e nos capacita a resistir ao
tentador; submetemo-nos a Ele e resistimos através de Seu poder,
obtendo a vitória.
Ele será nosso advogado e pleiteará por nós se cairmos;
arrependemo-nos e voltamos a Ele para que Ele possa nos restaurar
para Si.
Por meio de Cristo, Deus tem operado nossa completa salvação.
[“Deus tem feito assombrosos sacrifícios pelo ser humano. Ele tem
gasto muita energia para recuperar o homem da transgressão e
pecado para a lealdade e obediência, mas me foi mostrado que Ele
não faz nada sem a cooperação do homem”. 8T 54. Nota do tradutor].
“Alcance com esforço e trabalho sua própria salvação com temor e
tremor. Pois é Deus quem opera em vós, para querer e fazer Sua
boa vontade”. Filip. 2:12, 13.
“Para tornar nossa a graça de Deus, precisamos fazer nossa parte.
O Senhor não se propõe a realizar para nós o querer ou o fazer.
Sua graça é dada para operar em nós o querer e fazer, mas nunca
como um substituto para o nosso esforço. Nossas almas devem ser
despertadas para cooperar. O Espírito Santo opera em nós, para
que possamos alcançar por esforço e trabalho nossa própria
salvação.” MYP 147.
A seguir, é apresentado um resumo de como podemos cooperar com
Deus.
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A PARTE DE DEUS
1.
2.
da
3.

A NOSSA PARTE

Ele irá te atrair.
Ele te convencerá do pecado,
justiça e do juízo.
Ele te dará arrependimento.

4. Ele te perdoará, purificará,
regenerará e libertará para
viveres a vida santificada.
5. Ele viverá em ti e te
capacitará.
6. Ele te dará um meio de
escape quando fores tentado.
7. Ele será teu advogado se
caíres.

1. Não resista ao seu chamado
2. Reconheça a tua culpa e
necessidade de Sua justiça
3. Confesse e abandone teus
pecados e Lhe dê teu coração.
4. Acredite e aceite.

5. Viva pelo Seu poder e dê
muitos frutos
6. Tome o caminho de fuga de
Deus e submeta-se a Ele.
7. Arrependa-se e volte para
Ele.

Como você deve ter notado, toda a parte de Deus tem a ver com
operar em nossos corações, enquanto nossa parte é cooperar e
operar exteriormente (alcançando nossa salvação com esforço e
trabalho) o que Ele está operando em nosso interior. Eu não tinha
entendido isso e, por isso, estava tentando manter direito meu
coração. Qual é o primeiro trabalho que Jesus faz para nos ajudar?
ELE IRÁ TE ATRAIR
Jesus disse: “Eu, se for levantado da terra, atrairei todos os
homens para mim”. João 12:32.
“A primeira e mais importante coisa é enternecer e subjugar a
alma, apresentando nosso Senhor Jesus Cristo como o portador do
pecado, o Salvador que perdoa os pecados, deixando o evangelho o
mais claro possível.” EV 264.
Jesus foi levantado na cruz para morrer por nossos pecados, para
que Ele possa nos perdoar, purificar e restaurar a Si mesmo. Esta
é a verdade mais importante na palavra de Deus.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para
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condenar o mundo; mas para que o mundo através dele possa ser
salvo.” João 3:16, 17.
“E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos
pecados deles” Mateus 1:21.
“Todos nós como ovelhas nos extraviamos; cada um se desviava pelo
seu caminho; mas o Senhor pôs sobre ele a iniquidade de todos
nós.” Isaías 53:6.
“Odiando o pecado com um ódio perfeito, Ele ainda reuniu em Sua
alma os pecados do mundo inteiro. Sem culpa, Ele suportou a punição
dos culpados. Inocente, contudo se oferecendo como um substituto
para o transgressor. A culpa de todo pecado pesou sobre a alma
divina do Redentor do mundo. Os maus pensamentos, as más palavras,
as más ações de todo filho e filha de Adão, exigiam retribuição
sobre Si; pois Ele se tornou o substituto do homem. Embora a culpa
do pecado não fosse Dele, Seu espírito foi dilacerado pelas
transgressões dos homens, e Aquele que não conhecia pecado se
tornou pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus
nEle.” 1SM 322.
Jesus realmente sentiu todos os nossos pecados e experimentou a
culpa deles, e Ele realmente quer nos tornar justos Nele.
“Porque Ele O fez pecado por nós, o qual não conheceu pecado; para
que fôssemos feitos justiça de Deus nEle.” 2Cor. 5:21.
“Assim que Cristo entrou no deserto da tentação, Seu rosto
mudou... O peso dos pecados do mundo estava pressionando Sua
alma... Ele percebeu a força da indulgência ao apetite e da paixão
profana que controlava o mundo, e que havia trazido ao homem
inexprimível sofrimento.” 1SM 271.
“O que Deus predisse pela boca de todos os profetas, que Seu
Cristo deveria sofrer, assim Ele cumpriu.” Atos 3:18, RSV.
“Pudesse Satanás ter induzido Cristo a ceder a uma única tentação,
pudesse tê-lo levado por um ato ou até mesmo pensamento, a manchar
Sua perfeita pureza, o príncipe das trevas teria triunfado sobre
a fiança do homem e teria conquistado toda a família humana para
si. Mas conquanto Satanás pudesse fazer sofrer, ele não podia
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contaminar. Ele poderia causar agonia, mas não contaminação. Ele
fez da vida de Cristo uma longa cena de conflito e provação.” PK
701.
“Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca: foi levado
como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda diante
dos seus tosquiadores, Ele não abriu a Sua boca.” Isaías 53:7.
“Nas Suas horas finais, enquanto suspenso na cruz, Ele
experimentou ao máximo o que o homem deve experimentar ao lutar
contra o pecado. Ele percebeu quão maligno um homem pode se tornar
por ceder ao pecado. Ele percebeu as terríveis conseqüências da
transgressão da lei de Deus; pois a iniquidade de todo o mundo
estava sobre ele.” 5BC 1082.
“Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro, para
que pudéssemos morrer para o pecado e viver para a justiça.” 1
Pedro 2:24.
“Enquanto o pecador ainda está longe da casa do Pai, desperdiçando
seus recursos em um país estranho, o coração do Pai anseia por
ele; e todo desejo despertado na alma para retornar a Deus não
passa de um terno pedido de Seu Espírito, cortejando, suplicando,
atraindo o andarilho ao coração de amor de Seu Pai.” SC 54.
“Com um amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí.”
Jer. 31:3.
Muitas crianças não experimentaram o amor de um pai. Elas foram
rejeitadas e abusadas e, portanto, acham difícil acreditar que
Deus realmente as ama e deseja salvá-las. Quando nosso filho
estava crescendo, percebi que ele sentia que não poderia ser
salvo. Não entendi o porquê até muito mais tarde.
Quando ele começou ir à escola, parecia incapaz de aprender a ler,
então os professores pensaram que era burro ou preguiçoso. Eu fiz
o melhor para ensiná-lo, mas foi muito difícil. Nós não sabíamos
que ele tinha uma limitação chamada dislexia até que li sobre isso
quando ele tinha 22 anos. Descobrimos que ele podia ver apenas
duas letras de cada vez e ele as via ao contrário. Ao compartilhar
com ele o problema dele, ele disse: “Oh mãe, todo mundo achava
que eu era burro ou preguiçoso, mas dentro de mim eu sabia que
não era verdade, e você era a única que ainda tinha fé em mim”.
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Então o encorajei a ler O Desejado de Todas as Nações, um livro
sobre a vida de Cristo. Quando terminou de ler, exclamou: “Não é
maravilhoso que Deus me ame?” Então ele pôde se entregar a Deus,
porque finalmente entendeu que Deus sempre o amava e não o
rejeitaria como as pessoas o fizeram.
“O primeiro passo para abordar Deus é conhecer e crer no amor que
Ele tem por nós; pois é através da atração de Seu amor que somos
levados a achegar-nos a Ele.” MB 104, 105.
“Por um agente tão invisível quanto o vento, Cristo está
constantemente trabalhando no coração. Pouco a pouco, talvez
inconscientemente para quem recebe, são feitas impressões que
tendem a atrair a alma para Cristo. Estas podem ser recebidas
meditando sobre Ele, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do
pregador consagrado. De repente, quando o Espírito vem com um
apelo mais direto, a alma se entrega de bom grado a Jesus. Para
muitos isso é chamado de conversão repentina; mas é o resultado
de muito tempo sendo atraído pelo Espírito de Deus - um processo
paciente e prolongado.” DA 172.
NÃO RESISTA AO SEU CONVITE
“Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma
viverá.” Isaía 55:3.
“A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor está
nos atraindo para si mesmo. Se não resistirmos a esse convite,
seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que
crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus através da fé
produz uma nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são
colocados em obediência à vontade de Cristo. O coração, a mente,
são criados de novo à imagem dAquele que trabalha em nós para
subjugar todas as coisas a Si mesmo.” DA 175, 176.
“Todo aquele que se submeter a ser resgatado, Cristo resgatará da
cova da corrupção e dos espinheiros do pecado.” COL 188.
“O caminho ficou claro para todos aqueles que optam por ouvir, se
arrepender e acreditar. Todo o céu aguarda a cooperação do
pecador, e a única barreira que se interpõe em seu caminho é
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aquela que somente ele pode remover, sua própria vontade. Ele deve
se submeter à vontade de Deus e, através do arrependimento e da
fé, vir a Deus para salvação. Ninguém será forçado contra sua
vontade; Cristo atrai, mas nunca obriga.” RH 3-24-1896.
“Como escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação?” Heb.
2:3. Se não percebermos nossa condição perdida, é fácil
negligenciar essa grande salvação. As virgens tolas, Nicodemos,
os cristãos mornos e eu pensávamos que tínhamos um relacionamento
salvador, ou que estivéssemos no caminho da salvação, e, portanto,
deixávamos de estudar para poder entender nossa verdadeira
condição. Deus sabia que eu era virgem tola e, portanto, tentou
chamar minha atenção. Ano após ano, minha consciência me impelia
a estudar! estude!! estude!!! Deus sabia que se apenas sentasse e
fizesse alguma pesquisa séria para entender o plano de salvação,
perceberia minha condição perdida. Mas foi somente quando meu pai
clamou por ajuda que finalmente tirei um tempo para fazer isso e
descobri minha situação.
“Um verdadeiro conhecimento de si pode ser obtido somente de uma
maneira. Nós devemos contemplar Cristo! É a ignorância dEle que
torna os homens tão elevados em sua própria justiça. Quando
contemplarmos Sua pureza e excelência, nos veremos perdidos e sem
esperança, vestidos com roupas de justiça própria, como qualquer
outro pecador. Veremos que, se algum dia formos salvos, não será
através de nossa própria bondade, mas através da infinita graça
de Deus.” COL 159.
O que Ele pode fazer quando percebemos nossa necessidade?
ELE CONVENCERÁ DO PECADO, DA JUSTIÇA E DO JUÍZO
“E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do
juízo.” João 16:8.
Se de alguma forma eu tivesse feito algo errado, como enganar ou
contar uma pequena mentira, seria fortemente condenada por ter
pecado e sabia que tinha que confessar e corrigi-lo. Esses pecados
eram fáceis de ver. Mas, e os pecados do coração? Quando meu pai
ficava bravo com seus filhos, ele culpava os filhos e, portanto,
poderia se desculpar. E quando eu tive filhos, fiz o mesmo. Se me
tornava impaciente e irritada, era outra pessoa que deveria ser
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culpada, porque haviam feito algo que eu não gostava ou não queria
que fizessem. Quando meu marido era egoísta ou cruel com os filhos,
eu me ressentia e discutia com ele. Em minha mente, culpava-o por
meu ressentimento. Então, desculpava os pecados do meu coração
até que comecei a estudar. Então Deus foi capaz de me convencer
de que eu não tinha justiça e de que não estava pronta para o
julgamento. Eu não tinha o fruto do Espírito Santo, que é o caráter
de Cristo.
“É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do
pecado, e sentimos nossa necessidade de perdão. Ninguém, exceto
os contritos, é perdoado; mas é a graça de Deus que torna o coração
penitente. Ele está familiarizado com todas as nossas fraquezas e
enfermidades, e Ele nos ajudará.” 1SM 353.
“Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e
do poder de Satanás a Deus, para que possam receber perdão dos
pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Mim.”
Atos 26:18.
“Deus não envia mensageiros para lisonjear o pecador. Ele não
entrega nenhuma mensagem de paz para embalar os não santificados
em segurança fatal. Ele coloca pesados fardos à consciência do
transgressor e perfura a alma com flechas de convicção. Os anjos
ministradores apresentam a ele os terríveis juízos de Deus para
aprofundar o senso de necessidade e instigar o clamor: ‘O que devo
fazer para ser salvo?’” DA 104.
RECONHEÇA SUA CULPA E NECESSIDADE DE SUA JUSTIÇA
“Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não te olharei com ira,
porque sou misericordioso, diz o Senhor; não ficarei bravo para
sempre. Somente reconheça tua culpa, que te rebelaste contra o
Senhor, teu Deus.” Jer. 3:12,13.
Enquanto eu visitava minha família depois de voltar da Índia, e
estávamos discutindo a justiça pela fé, alguém sugeriu que nos
ajoelhássemos em círculo e confessássemos qualquer problema entre
nós. Enquanto estávamos ajoelhados, uma das minhas irmãs olhou
para o pai, esperando que ele reconhecesse o quão profundamente a
havia prejudicado! Ele não conseguiu, mas se levantou e saiu. Eu
o segui, pensando em protegê-lo de si mesmo, porque lembrei da
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minha infância que se o pai tivesse que assumir a culpa, ele
ameaçaria se matar. Coloquei meus braços em volta do pescoço dele
e o segurei firme! Ele não era mais alto que eu. Então eu orei:
“Senhor, o que direi a meu pai?” Deus me impressionou a dizer:
“Pai, a razão pela qual você fica tão tenso quando todos os seus
filhos chegam em casa para uma visita é que você tem tanto medo
de falarmos sobre a nossa infância. Você prejudicou profundamente
seus filhos! A única que você não fez mal sou eu. Ele pensou por
um momento e depois disse: “Margaret, eu também te prejudiquei!”
O que ele estava fazendo? Reconhecendo sua culpa!
Então ele me levou para o quarto dele e simplesmente despejou sua
culpa, até os pecados de sua juventude. O fardo da culpa o esmagava
e ele não sabia o que fazer.
“Os homens que professam ser seguidores de Cristo caem a um nível
baixo, sempre lamentando suas deficiências, mas nunca vencendo e
pisando a Satanás sob seus pés. A culpa e a condenação
constantemente sobrecarregam a alma, e o clamor de tais pessoas
pode muito bem ser: ‘Miserável homem que eu sou! Quem me livrará
do corpo desta morte’”. T6 52, 53.
Ele havia sido rebatizado dois anos antes, esperando que o peso
da culpa diminuísse, mas só ficou mais pesada. Ninguém o havia
ensinado como chegar à cruz e depor seu fardo aos pés de Jesus.
Ele não entendeu o plano da salvação. Então ele clamou: “Margaret,
me ajude!” Mas eu não sabia como ajudá-lo! Eu poderia ter dito a
ele: “Tente um pouco mais”, mas naquele momento eu sabia que não
era a resposta certa. Então não disse nada! Tive que deixá-lo
nessa condição. Mas fui para casa e comecei a procurar ajudar meu
pai. Enquanto procurava, descobri minha própria condição perdida.
Depois estudei para encontrar respostas para minha própria
necessidade e as encontrei. Mais tarde, o Senhor me enviou de
volta a meu pai e a toda a minha família.
“Deus nos revela nossa culpa para que possamos ir a Cristo e, por
meio dEle, ser libertados da escravidão do pecado.” MB 10.
“Os culpados sabem exatamente quais pecados devem confessar a fim
de que suas almas possam estar limpas diante de Deus. Jesus agora
está dando-lhes a oportunidade de confessar, de se arrependerem
em profunda humildade.” 1T 156.
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“Aqueles que não humilharam suas almas diante de Deus em
reconhecimento por sua culpa, ainda não cumpriram a primeira
condição de aceitação.” SC 37, 38.
Se ficares impaciente ou irritado com alguém, não os culpe, embora
eles possam ter feito algo errado. Reconheça tua culpa por não
ter representado Cristo para eles. Se teus filhos são
desobedientes, eles não precisam de um pai zangado, precisam de
ajuda e orações. O poder de Deus não pode operar em tua disciplina
se não usares os métodos Dele. Muitas vezes, os pais culpam os
filhos quando ficam com raiva deles, de modo que os filhos carregam
sua própria culpa e a dos pais. Que triste! Então os pais punem
os filhos, mas não oram com eles e os levam a Jesus para obter
perdão e cura. Que pena! É assim que as raízes da amargura se
desenvolvem.
Quando meu marido e eu começamos a entender o evangelho, fomos
levados ao profundo arrependimento e reconhecemos como fracassamos
um com o outro e com nossos filhos por não saber como deixar o
amor de Deus nos controlar em nossos relacionamentos. Se você não
está pronto para reconhecer sua culpa, mas quer ser salvo, pode
ir a Ele de qualquer maneira e Ele o ajudará.
“Venha a Cristo como estás e contemple o Seu amor até que teu
coração duro seja quebrado... É a virtude que emana de Jesus que
fortalece os propósitos do coração de se afastar do pecado e se
apegar à verdade. É a virtude de Cristo que torna o arrependimento
sincero e genuíno.” RH 9-3-1901.
Enquanto me preparava para voltar para o meu pai, eu estava orando
para que Deus pedisse que minha família me ligasse e se oferecesse
para pagar minhas despesas de viagem para vir compartilhar com
eles. Eu queria ter certeza de que Deus estava me enviando. Cerca
de dois meses depois, uma de minhas irmãs chamou: “Margaret, me
ajude!” “O que está errado?” “Minha filha fugiu de casa. Ela está
drogada. Ela está com um homem. Não sei o que fazer?” Respondi:
“Tom e eu acabamos de encontrar uma experiência com o Senhor
alguns meses atrás. Sentimos pela primeira vez que poderíamos
ajudar um pecador. Ela poderia vir nos visitar?” “Eu não sei onde
ela está”, respondeu minha irmã. Eu disse: “Não importa. Vamos
orar e, se pudermos ajudá-la, Deus a enviará para nós.”
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Em alguns dias ela estava em nossa casa. O homem com quem ela
estava a deixou, e, sem saber para onde ir, ela foi para casa. A
mãe dela disse que eu queria que ela viesse fazer uma visita.
Então, aqui estava ela. Enquanto estávamos tentando conversar
naquela noite, eu estava orando: “Senhor, como me aproximo dessa
garota? O que posso lhe dizer? Eu não sei como fazer isso! Senhor,
Tu precisas abrir a porta do seu coração.”
Logo escutamos uma batida na porta. Quando abri, era a esposa de
um ministro e nossa vizinha. Acabamos de nos mudar para lá e
realmente não nos conhecíamos. Ela disse: “Sinto que você e seu
marido estão encontrando algo real no cristianismo. Eu quero
também. Você poderia compartilhar comigo? Poderia me ensinar?”
Bem, foi fácil compartilhar com ela o que eu havia descoberto
sobre o plano de salvação e o poder do evangelho. Tivemos um bom
estudo juntos, e ela ficou muito agradecida, e o tempo todo minha
sobrinha estava na sala, ouvindo a conversa.
Depois que a senhora foi embora, ela disse: “Se existe tanto poder
no evangelho, há esperança para mim!” Eu perguntei: “Por que você
diz isso?” Ela respondeu: “Você sabe como sou teimosa! Eu observei
meus pais. Eles não tiveram vitória. [O pai dela era professor da
escola da igreja]. Observei os pais dos meus amigos. Eles não
obtiveram vitória. Observei meus professores. Eles não obtiveram
vitória. Então eu decidi que, se eles vêm tentando todos esses
anos e não conseguem encontrar a vitória, eu, com minha natureza
teimosa, também poderia desistir agora. Eu poderia muito bem
apreciar as coisas deste mundo. E é isso que estou fazendo. Eu
amo o pecado e minha consciência nem me incomoda mais. Mas se o
que você está dizendo for verdade, então há esperança para mim!
Tivemos uma boa discussão e então chegou a hora de dormir. Agradeci
a Deus por abrir a porta e esperava poder continuar estudando com
ela e ajudando-a a encontrar uma conexão viva com Deus. Mas no
dia seguinte a porta estava fechada! Ela encontrou um emprego num
restaurante e raramente a víamos.
Um dia, eu estava ao telefone com uma amiga que acabara de deixar
o marido e os filhos pequenos e fugir com outro homem. Expressei
tristeza e decepção e implorei que ela reconsiderasse, mas ela
não quis. Quando desliguei o telefone, percebi que minha sobrinha
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havia chegado e ouvido meus pedidos. Ela disse: “Você não me
convidou aqui para tentar me levar a Cristo? Você não está
desapontada?” Percebi que havia outra oportunidade e orei
rapidamente para que Deus me desse as palavras certas. “Não, não
estou decepcionada”, eu disse. “Deus tem planos de longo prazo
para você, e eu estou confiando nele.” Ela deu um suspiro de
alívio. Eu não iria empurrá-la para tomar uma decisão.
Muitos de nós empurramos e continuamos empurrando nossos filhos,
e eles podem ter decidido ser batizados, mas será que conheceram
a Deus? Entregaram de fato o coração? Experimentaram de verdade o
poder do evangelho? Tivemos outra boa conversa, mas no dia
seguinte ela estava indisponível novamente. Cerca de uma semana
depois, ela entrou com um homem e me pediu para compartilhar o
evangelho com ele. Claro que sim, mas depois que ele saiu, eu
disse a ela: “O que você está fazendo? Você o está levando ao
pecado e depois o traz a mim para ensinar-lhe o evangelho!” “Sim,
eu sei”, ela respondeu. “Acredito agora que qualquer um pode ser
salvo, exceto eu!” Por que ela ainda achava impossível ser salva?
Qual era a barreira?
Pedi a Deus que me mostrasse qual era a barreira que ainda estava
no caminho dela. Alguns dias depois, quando ela estava partindo
para sua casa, Deus me deu a resposta. Eu disse a ela: “Se você
quiser seguir a Jesus, não comece tentando desistir de seus
pecados. Comece conhecendo a Jesus. Passe horas sentado aos Seus
pés, lendo a Bíblia e o Desejado de Todas as Nações. Conheça-O.
Aprofunde-se nas coisas de Deus. Ela não disse que faria isso e
foi embora. Mas continuamos orando por ela.
Dois meses depois, ela telefonou para nós. “Tenho feito o que você
disse para eu fazer”, ela me disse. “Por dois meses eu me
aprofundei na Palavra de Deus. Passei horas lendo sobre Jesus.
Mal posso acreditar no que está acontecendo! Todo o meu coração e
mente está sendo atraído para Jesus, e eu nem me importo mais com
o pecado!”
Quem fez isso? Quem a levou ao arrependimento? Quem mudou seu
pensamento? O Espírito Santo. Por quê? Porque ela lhe deu uma
chance. Ela aprendeu de Cristo e permitiu que Ele impressionasse
seu coração e a levasse ao arrependimento. Quando sua mãe viu a
mudança na filha, ela me ligou e me pediu para vir ensiná-la
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também e se ofereceu para pagar minha passagem! Agora estava livre
para ir a toda a minha família, compartilhar com eles e ajudá-los
também a encontrar o verdadeiro arrependimento do coração.
ELE TE DARÁ O ARREPENDIMENTO
“Deus com a Sua destra O exaltou a príncipe e salvador, para dar
a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados”. Atos 5:31.
“Pela manifestação de Seu amor, pela súplica de Seu Espírito, Ele
conduz os homens ao arrependimento; pois arrependimento é um dom
de Deus, e a quem Ele perdoa, Ele primeiro faz penitente." 1SM
324
“O arrependimento inclui tristeza pelo pecado e afastamento dele.
Não renunciaremos ao pecado a menos que vejamos sua
pecaminosidade; até que, de coração, nos afastemos dele, não
haverá mudança real na vida.” SC 23.
“Se Meu povo, chamado pelo Meu nome, se humilhar, orar, buscar a
Minha face e se desviar dos seus maus caminhos; então ouvirei do
céu e perdoarei os seus pecados”. 2 Crônicas 7:14.
“O verdadeiro arrependimento levará o homem a assumir sua culpa e
reconhecê-la sem engano ou hipocrisia.” SC 40.
Quando Deus nos leva ao arrependimento, não é difícil confessar e
abandonar nossos pecados e nos render a Ele.
CONFESSE E ABANDONE SEUS PECADOS E DÊ A ELE SEU CORAÇÃO
“O que encobre os seus pecados não prosperará; mas o que os
confessa e deixa, alcançará misericórdia”. Prov. 28:13.
“Cristo é capaz de salvar perfeitamente a todos que vão a Ele com
fé. Ele os purificará de toda contaminação se O permitirem. Mas
se eles se apegarem aos seus pecados, não podem ser salvos; pois
a justiça de Cristo não cobre nenhum pecado sem arrependimento.”
7BC 931.
Jesus nunca cobre nenhum pecado em nós. Ele quer nos limpar de
todos os pecados. Mas como Ele pode nos purificar se não Lhe
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entregarmos nossos pecados? Como pode criar em nós novos corações
se não Lhe dermos nossos velhos corações?
“Muitos há que tentam se reformar corrigindo este ou aquele mau
hábito, e assim esperam se tornar cristãos, mas estão começando
pelo lugar errado. Nosso primeiro trabalho é com o coração.” COL
97.
“Dá-me, filho Meu, o teu coração.” Prov. 23:26.
“Todo o coração deve estar submisso a Deus, ou nunca poderá ser
operada em nós a mudança pela qual devemos ser restaurados à Sua
semelhança. Por natureza, estamos alienados de Deus... Estamos
presos à armadilha de Satanás; ‘Levados cativos por ele à sua
vontade’. 2 Tim. 2:26. Deus deseja nos curar, nos libertar. Mas,
visto que isso requer uma transformação completa, uma renovação
de toda a nossa natureza, devemos nos entregar totalmente a Ele.
“A guerra contra o eu é a maior batalha que já foi travada. A
rendição de si mesmo, rendendo tudo à vontade de Deus, requer uma
luta; mas a alma deve se submeter a Deus antes que possa ser
renovada em santidade.” SC 43.
“Tirai vossa velha natureza, que pertence ao vosso modo de vida
anterior, e que está corrompida por concupiscências enganosas; e
sejam renovados no espírito de vossas mentes, e vos revistais da
nova natureza, criada à semelhança de Deus em verdadeira justiça
e santidade.” Efésios 4:22-24 RSV.
“A vida do cristão não é uma modificação ou melhoria da antiga,
mas uma transformação da natureza. Há uma morte para o eu e para
o pecado, e uma vida totalmente nova.” DA 172.
“Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para
Deus em Cristo Jesus”. Romanos 6:11 RSV.
O que significa estar morto para o eu e para o pecado e estar vivo
para Deus? Se estivermos mortos para nós mesmos e para o pecado,
abriremos mão de nossos direitos ao egoísmo e aos prazeres
mundanos. Também abriremos mão de nossos direitos de usar os
métodos de Satanás para travar nossas batalhas. Ele quer tirar(*)
de nós a impaciência, irritação, ressentimento, raiva, inveja,
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ciúme, luxúria, ódio, amargura e rebelião. Entretanto, quando nos
rendemos a Deus, Ele pode exercer(*) em nós o Seu amor para que
possamos lidar com paciência e bondade com os outros, perdoandoos e orando por eles quando nos prejudicam. Esta é a maneira de
Deus se relacionar com as pessoas que não nos tratam com bondade.
Elas precisam de nossas orações! Não precisam de raiva,
impaciência ou irritação. Por que devemos permitir que Satanás
nos controle em nossa resposta a elas?
[(*)No texto em inglês, a autora usa aqui a palavra ‘work in’, que
significa ‘trabalhar em’. Considerando o princípio da cooperação, o
trabalho de Deus em nós consiste em nos habilitar e nos motivar à ação.
Através da fé que atua por amor, motivados por Ele, levamos nossa cruz
e tomamos o Seu jugo, isto é, entregamos nossa vontade a Ele, exercemos
autocontrole e obedecemos. Através desta cooperação, somos aperfeiçoados
para toda a boa obra. (Hebreus 13:21; Filip. 2:12 ú.p. e 2:13). Nota do
tradutor.]

Então fui até Deus e disse: “Quero morrer para mim mesma! Eu
desisto de meus direitos de agir de acordo com as sugestões vis
da natureza pecaminosa. Desisto do meu direito de ficar ressentida
com meu marido, não importa o que ele faça. Desisto do meu direito
de ficar impaciente ou irritada com os filhos quando estão tendo
dificuldades com seus próprios problemas. Prefiro orar por eles e
ajudá-los. Desisto do meu direito de permitir que Satanás opere
em mim seus métodos de disciplinar as crianças. Desisto dos meus
direitos de ficar agitada quando os outros não agem do meu jeito.
Quero morrer para mim mesma e permitir que o Espírito Santo
controle meu espírito.
“Coloque todo o seu ser nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito,
e decida ser Seu amoroso e consagrado agente, movido por Sua
vontade, controlado por Sua mente, imbuído Seu Espírito.” SD 105.
“Existem aqueles que professam ser seguidores de Jesus Cristo que
nunca morreram para si mesmos. Eles nunca caíram sobre a Rocha e
foram quebrados. Até que isso aconteça, viverão para si mesmos e,
se morrerem como são, será tarde demais para que seus erros sejam
corrigidos.” FE 284.
“Humilhai-vos perante Deus e fazei um esforço sincero para
esvaziar o templo da alma de todo lixo - toda inveja, todo ciúme,
toda suspeita, toda descoberta de defeitos. ‘Limpai as mãos,
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pecadores; e purificai os corações, vós de corações divididos’”.
5T 163.
“Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos
filhos de Deus, a menos que o sejamos inteiramente”. SC 44.
“Não se brinca com Deus; Cristo
dividido. Ele requer tudo”. 4T 214.

não

aceita nenhum serviço

“Qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser
Meu discípulo”. Lucas 14:33.
Deus continuará a nos amar e a nos atrair, e fará tudo o que puder
para nos levar a uma entrega total. Mas Ele não pode nos salvar a
menos que percorramos todo o caminho com Cristo.
“Deus não ocupará um coração dividido nem reinará em um trono
dividido. Todo ídolo que mantém as afeições e as desvia do Deus
de amor deve ser destronado”. KH 63.
“Que ninguém pense que Cristo possa ficar satisfeito com um
cantinho de nosso coração, enquanto permitimos que Satanás erga
seu trono por dentro e encha nossa atmosfera moral de
contaminação. Cristo habitará na alma somente quando todo o
coração for entregue a Ele”. YI 1-9-1896.
Devemos ser a noiva de Cristo. Mas, pode Ele nos aceitar se também
quisermos compartilhar nossos corações com Satanás e permitir que
seu espírito nos controle em vez do Espírito Santo?
“Uma entrega parcial à verdade dá a Satanás oportunidade de
trabalhar. Até que o templo da alma seja totalmente entregue a
Deus, ele é a fortaleza do inimigo.” RH 11-28-1899.
“Satanás não quer que ninguém veja a necessidade de uma entrega
total a Deus. Quando a alma deixa de fazer essa entrega, o pecado
não é abandonado; os apetites e paixões estão lutando pelo
domínio; as tentações confundem a consciência, de modo que a
verdadeira conversão não acontece”. 6T 92.
“O Senhor não pode purificar a alma até que todo o ser seja
entregue à operação do Espírito Santo”. RH 2-27-1900.
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“Ele exige tudo. Quando cedermos às Suas reivindicações e
renunciarmos tudo, então, e só então, Ele lançará ao nosso redor
Seus braços de misericórdia. Mas o que renunciamos quando
renunciamos tudo? Uma alma poluída pelo pecado para Jesus
purificar, limpar por Sua misericórdia e salvar da morte por Seu
incomparável amor”. 1T 160.
“Tornai-vos, e convertei-vos de todas as vossas transgressões;
assim a iniquidade não será vossa ruína. Lançai de vós todas as
vossas transgressões, com que haveis transgredido; e produzi um
novo coração e um novo espírito, pois, por que razão morreríeis?”
Ezequiel 18: 30,31.
O que Jesus fará quando Lhe entregarmos tudo?
ELE IRÁ PERDOAR, LIMPAR, REGENERAR E TE LIBERTAR PARA VIVER A VIDA
SANTIFICADA.
“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
Quanta injustiça Ele limpará? Tudo. Toda raiva e ciúme e ódio e
sensualidade e ressentimento e amargura e amor ao mundo.
“O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado”. 1
João 1:7.
“O precioso sangue de Jesus é a fonte preparada para limpar a alma
da contaminação do pecado”. 4T 625.
“Quando o soldado perfurou o lado de Jesus enquanto Ele pendia na
cruz, saíram duas correntes distintas, uma de sangue e outra de
água. O sangue era para lavar os pecados daqueles que creriam em
Seu nome, e a água era para representar aquela água viva que é
obtida de Jesus para dar vida ao crente”. EW 209.
“Não pelas obras de justiça que
Sua misericórdia, nos salvou
renovação do Espírito Santo; que
nós por meio de Jesus Cristo,

houvéssemos feito, mas segundo a
pela lavagem da regeneração e
Ele abundantemente derramou sobre
nosso Salvador; para que, sendo
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justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros de acordo
com a esperança da vida eterna. Esta palavra é fiel”. Tito 3:5-8.
O sangue limpa de todo pecado e a água nos dá um novo nascimento
por meio do Espírito Santo. Isso é o que Jesus explicou a
Nicodemos. “Em verdade, em verdade te digo que aquele que não
nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O
que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é
espírito. Não se maravilhe por eu ter te dito: Deves nascer de
novo.” João 3:5-7.
“Sem regeneração pela fé em Seu sangue, não há remissão de pecados,
nem há tesouro para qualquer alma que perece.” COL 113.
“Esse sangue que purifica e sustenta a vida, apropriado por uma
fé viva, é a nossa esperança.” 7BC 948.
“Deus prova Seu amor por nós, em que, enquanto éramos ainda
pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais então, sendo agora
justificados por meio de Seu sangue, seremos salvos da ira por
meio dEle.” Romanos 5:8,9.
“Nele temos a redenção pelo Seu sangue, sim, o perdão dos pecados.”
Colossenses 1:14.
“O perdão tem um significado mais amplo do que muitos supõem... O
perdão de Deus não é apenas um ato judicial pelo qual Ele nos
liberta da condenação. Não é apenas o perdão do pecado, mas a
recuperação do pecado. É o fluxo do amor redentor que transforma
o coração. Davi teve a verdadeira concepção de perdão quando orou:
‘Cria em mim, ó Deus, um coração puro; e renova em mim um espírito
reto.’” MB 114.
A justificação não é apenas nos declarar justos, mas nos limpar
de todo pecado e criar em nós um novo coração, uma nova atitude.
Isso acontece quando nos rendemos totalmente a Deus e acreditamos
que Ele pode fazer isso.
“Ninguém, exceto Deus, pode subjugar o orgulho do coração do
homem. Não podemos nos salvar. Não podemos nos regenerar... O que
é justificação pela fé? É a obra de Deus em colocar a glória do
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homem no pó e fazer pelo homem aquilo que não está em seu poder
fazer por si mesmo”. TM 456.
“À medida que o pecador, atraído pelo poder de Cristo, se aproxima
da cruz erguida e se prostra diante dela, surge uma nova criação.
Um novo coração lhe é dado. Ele se torna uma nova criatura em
Cristo Jesus. A Santidade vê que não há mais nada a exigir. O
próprio Deus é ‘o justificador daquele que crê em Jesus’. Romanos
3:26.” COL 163.
“A graça de Cristo purifica enquanto perdoa e prepara os homens
para um céu santo.” KH 336.
“Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis limpos; de todas
as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
E dar-vos-ei um coração novo, e um novo espírito colocarei dentro
de vós; e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei
um coração de carne. E porei o meu Espírito dentro de vós, e vos
farei andar nos Meus estatutos, e guardeis os Meus juízos e os
observeis.” Eze. 36: 25-27.
Quando o ladrão na cruz se entregou a Jesus, ele experimentou o
perdão, a purificação e o novo nascimento. Ele foi salvo da mesma
forma que todos os pecadores são salvos, e estava apto para o céu.
Sua mente mudou.
“Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas”. 2
Cor. 5:17.
“O que era objetável no caráter é depurado da alma pelo amor de
Jesus. Todo egoísmo é expulso, toda inveja, toda calúnia é
extirpada e uma transformação radical é operada no coração.” RH
7-22-1890.
“Porque aprouve ao Pai que nEle habitasse toda a plenitude; e,
tendo feito a paz pelo sangue de Sua cruz, por meio dEle
reconciliasse todas as coisas consigo mesmo.” Colossenses 1:19,
20.
Agora que estamos reconciliados com Deus, podemos entrar na
experiência do Lugar Santo, que é chamada de santificação.
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“Portanto, irmãos, visto que temos confiança para entrar no
santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele
nos abriu pelo véu, isto é, pela sua carne, e porque temos um
grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um
coração verdadeiro em plena certeza de fé, com os nossos corações
purificados da má consciência e os nossos corpos lavados com água
pura”. Heb. 10: 19-22.

Santificação

Justificação

Julgamento

Entrada pelo sangue

Limpo

Regenerado

Crescendo na graça

Por meio do
sangue:
perdoado e
libertado do
pecado

Por meio da água
e do Espírito:
Novo nascimento,
Torna-se um filho
de Deus

Vivendo pelo poder
de Deus, Sua justiça
e Seu Espírito.
Dá frutos para a
santificação

Julgado

Pela lei como
praticantes da
lei.
Vida Eterna.

Muitas pessoas não entendem o significado de justificação e
santificação. Eles pensam que a santificação é uma vida inteira
tentando abandonar seus pecados enquanto são justificados o tempo
todo, mas isso não é verdade. A justificação purifica do pecado e
cria um novo coração, e então nos capacita a viver a vida
santificada - uma vida de permanência diária e crescimento em
Cristo e produção dos frutos de santificação.
“Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes
o vosso fruto para santificação e por fim, a vida eterna.” Rom.
6:22 RSV.
Vocês não são mais escravos de Satanás, agora vocês são servos
voluntários, ou filhos de Deus, vivendo pelo Seu poder. E esse é
o trabalho de uma vida inteira!
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“O que é santificação? É dar-se totalmente e sem reservas - alma,
corpo e espírito - a Deus; é lidar com justiça; amar a misericórdia
e andar humildemente com Deus; é conhecer e fazer a vontade de
Deus sem levar em conta o próprio eu, ou o interesse próprio; é
ter uma mente celestial, pura, altruísta, sagrada e sem mancha.”
OHC 212.
“Muitos que professam seguir a Cristo não têm religião genuína.
Não revelam em suas vidas o fruto da verdadeira conversão. Eles
são controlados pelos mesmos hábitos, o mesmo espírito de crítica
e egoísmo, que os controlava antes de aceitarem a Cristo.
“Ninguém pode entrar na cidade de Deus sem o conhecimento de uma
conversão genuína. Na verdadeira conversão, a alma nasce de novo.
Um novo espírito toma posse do templo da alma. Uma nova vida
começa. Cristo é revelado no caráter.” RH 7-30-1901
“Agora, libertos do pecado e tornados servos de Deus, tendes o
vosso fruto para a santidade e, por fim, a vida eterna.” Rom.
6:22.
“A santificação é um estado de santidade, por fora e por dentro,
sendo santo e do Senhor sem reservas, não na forma, mas na verdade.
Toda impureza de pensamento, toda paixão sensual separa a alma de
Deus; pois Cristo nunca pode colocar Seu manto de justiça sobre
um pecador, para esconder sua deformidade”. OHC 214.
“A justiça de Cristo não é um manto para encobrir pecados não
confessados e não abandonados; é um princípio de vida que
transforma o caráter e controla a conduta. Santidade é totalidade
para Deus; é a entrega total do coração e da vida à habitação dos
princípios do céu”. DA 555, 556.
“Como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração.”
Efésios 6:6.
“Toda a verdadeira obediência vem do coração. É um trabalho de
coração, com Cristo. E se consentirmos, Ele de tal modo se
identificará com nossos pensamentos e objetivos, que unirá nossos
corações e mentes em conformidade com Sua vontade, de modo que,
ao obedecê-Lo, estaremos apenas executando nossos próprios
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impulsos. A vontade, refinada e santificada, encontrará seu maior
deleite em fazer Seu serviço. Quando conhecermos a Deus como é
nosso privilégio conhecê-Lo, nossa vida será uma vida de
obediência contínua.” DA 668.
“Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes
de coração ao padrão de ensino ao qual fostes entregues, e, tendo
sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça.” Rom.
6:17.
“Ora, Àquele que é poderoso para vos fortalecer de acordo com o
meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo... de acordo com o
comando do Deus eterno, para produzir a obediência da fé.” Rom.
16:25, 26.
Eu havia aprendido a obediência da lei, mas não entendia a
obediência da fé.
“A verdadeira obediência é o resultado de um princípio interior.”
COL 97.
“Se nossos corações forem renovados à semelhança de Deus, se o
divino amor for implantado na alma, não se cumprirá a lei de Deus
na vida?... Em vez de libertar o homem da obediência, é a fé, e
somente a fé, que nos torna participantes da graça de Cristo, que
nos capacita a prestar obediência”. SC 60, 61.
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de
vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois
somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as
quais Deus preparou para que andássemos nelas.” Efésios 2:8-10.
“Pela graça de Cristo viveremos em obediência à lei de Deus escrita
em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos assim como
Ele andou.” PP 372.
“Como filhos obedientes, não vos conformeis segundo as paixões
anteriores na vossa ignorância; mas, como é santo Aquele que vos
chamou, sede santos em toda a conversação.” 1 Pedro 1:14, 15.
“Santidade não é arrebatamento: é a entrega total da vontade a
Deus; é viver de cada palavra que sai da boca de Deus; é fazer a
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vontade de nosso Pai celestial; é confiar em Deus na provação,
nas trevas e também na luz; é andar por fé e não por vista; é
confiar em Deus com confiança inquestionável e descansar em Seu
amor”. AA 51.
Este é o trabalho de uma vida inteira, mantendo-nos totalmente
entregues a Deus e fazendo Sua vontade.
“A verdadeira santificação é nada mais e nada menos do que amar a
Deus de todo o coração, andar, sem culpa, segundo Seus mandamentos
e ordenanças. A santificação não é uma emoção, mas um princípio
de origem celeste que traz todas as paixões e desejos sob o
controle do Espírito de Deus; e esta obra é feita por nosso Senhor
e Salvador.” FW 87.
“E o próprio Deus de paz vos santifique em tudo; e rogo a Deus
que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados sem
culpa até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que
vos chama, o qual também fará isso.” 1 Tessal. 5:23, 24.
CREIA QUE ELE POSSA FAZER ISSO E ACEITE
(Creia que Ele possa fazer isso e coopere, segundo Ezequiel 18:31 – Nota
do tradutor)

“Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também
importa que o Filho do homem seja levantado; para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:14, 15.
“Confessaste teus pecados e, de coração, os abandonaste. Decidiste
entregar-te a Deus. Agora vá a Ele e peça que lave teus pecados e
te dê um novo coração. Então acredite que Ele o fará porque Ele
prometeu.” SC 49.
“Porque Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o
mundo; mas para que o mundo fosse salvo por Ele.” João 3:17.
“Os efeitos fatais do pecado só podem ser removidos pela provisão
que Deus fez. Os israelitas salvaram suas vidas olhando para a
serpente erguida. Esse olhar implicava fé. Eles viveram porque
acreditaram na palavra de Deus e confiaram nos meios fornecidos
para sua recuperação. Assim o pecador pode olhar para Cristo e
viver.” PP 431.
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“Contemple o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.” João
1:29.
“Por meio da cruz, o pecador é retirado da fortaleza do pecado,
da confederação do mal, e a cada aproximação da cruz seu coração
se enternece e em penitência ele clama: ‘Foram meus pecados que
crucificaram o Filho de Deus’. Na cruz, ele deixa seus pecados e,
pela graça de Cristo, seu caráter é transformado. O Redentor ergue
o pecador do pó e o coloca sob a direção do Espírito Santo. Ao
olhar para o Redentor, o pecador encontra esperança, segurança e
alegria. A fé se apodera de Cristo em amor. A fé opera por amor e
purifica a alma.” 1SM 349.
“O suprimento da graça de Deus está esperando a demanda de cada
alma pecadora. Isso vai curar todas as doenças espirituais. Por
ela (a graça de Deus) os corações podem ser limpos de toda
contaminação. É o remédio do evangelho para todo aquele que crê”.
HP 34.
“Muitos dos israelitas não viram ajuda no remédio que o Céu havia
designado. Os mortos e moribundos estavam ao seu redor, e eles
sabiam que, sem a ajuda divina, seu próprio destino era certo;
mas continuaram a lamentar suas feridas, suas dores, sua morte
certa, até que suas forças se foram e seus olhos ficaram vidrados,
quando eles poderiam ter tido uma cura instantânea”. PP 432.
“Jesus tem prazer em que vamos a Ele tal como somos desamparados, dependentes. Podemos chegar com todas
fraquezas, nossa tolice, nossa pecaminosidade, e cair
em penitência. É Sua glória envolver-nos nos braços de
curar nossas feridas, limpar-nos de toda impureza.

pecadores,
as nossas
a Seus pés
Seu amor e

“Aqui é onde milhares falham; eles não acreditam que Jesus os
perdoa pessoalmente, individualmente. Eles não confiam na palavra
de Deus... Ninguém é tão pecador a ponto de não encontrar força,
pureza e justiça em Jesus, que morreu por eles. Ele está esperando
para despojá-los de suas vestes manchadas e poluídas pelo pecado,
e para colocar sobre eles as vestes brancas da justiça; Ele os
convida a viver e não morrer”. SC 52, 53.
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Por que tantas pessoas não acreditam que Jesus possa purificá-los
e dar-lhes hoje um novo coração e mente? É porque têm a ideia de
que leva uma vida inteira para desistir de seus pecados.
Acreditaram em uma mentira. Hoje é o dia da salvação. Hoje você
pode ser purificado de todos os seus pecados. Hoje você pode ter
um relacionamento correto com Deus. Você pode não viver amanhã.
Venha hoje! O ladrão na cruz creu e foi imediatamente e
completamente salvo.
“Em todas as épocas e em todas as nações, aqueles que creem que
Jesus pode e irá salvá-los pessoalmente do pecado, são os eleitos
e escolhidos de Deus; são Seu peculiar tesouro. Obedecem à Sua
vontade e saem do mundo e se separam de todo pensamento impuro e
prática impura... É um triste fato que a grande maioria do professo
povo de Deus não tenha fé em Cristo como seu Salvador pessoal”.
RH 8-1-1893.
“Sem fé é impossível agradar-Lhe, porque é necessário que aquele
que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador
dos que o buscam diligentemente”. Heb. 11:6.
“Não seja incrédulo, mas crente”. João 20:27.
“Todas as coisas são possíveis ao que crê”. Marcos 9:23.
“O mesmo poder que transformou a água em vinho nas bodas de Caná
é capaz de erradicar todo o mal de nossa natureza e nos tornar
participantes da natureza divina. O mesmo poder que purificou o
leproso pode tornar o coração puro, e adequá-lo à sociedade de
Deus, dos anjos e das hostes dos redimidos”. ST 8-10-1891.
“Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê”. Rom. 1:16.
“Seja-vos feito segundo a vossa fé”. Mateus 9:29.
“A fé é simples em sua operação e poderosa em seus resultados.
Muitos professos cristãos, que tem conhecimento das sagradas
Escrituras e acreditam em sua verdade, deixam de exercer uma
confiança infantil a qual é essencial à religião de Jesus. Eles
não estendem a mão com aquele toque peculiar que traz a virtude
da cura para a alma”. 6BC 1074.
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Se você não tem essa fé que traz cura espiritual, o que você pode
fazer? Passe mais tempo com Jesus, aprendendo Dele.
“Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus”.
Rom. 10:17.
Quando você ouve a palavra de Deus e age de acordo com o que ouve,
Deus pode realizar Seu milagre salvador em você.
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a
prova das coisas que não se veem.” Hebreus 11:1.
“Não espereis para sentir que estejais curados. Acreditai em Sua
palavra e ela se cumprirá. Colocai vossa vontade ao lado de Cristo.
Vontade para servi-Lo e, ao agirdes de acordo com Sua palavra,
recebereis força. Qualquer que seja a má prática, a paixão
dominante que, por meio de longa indulgência, prende a alma e o
corpo, Cristo é capaz e anseia por libertar. Ele dará vida à alma
que está “morta em ofensas”. Efésios 2:1. Ele libertará o cativo
que está preso pela fraqueza e infortúnio e pelas cadeias do
pecado”. DA 203.
É maravilhoso estar livre de atitudes de raiva, ressentimento,
amargura, irritação, ódio, egoísmo ou qualquer outro pecado e
permitir que o amor de Deus nos controle.
“Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes
de coração à doutrina que vos fostes entregue. Sendo então
libertados do pecado, tornastes servos da justiça”. Romanos 6:17.
“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois
a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do
pecado e da morte”. Rom. 8:1,2.
“Cristo veio para quebrar as algemas da escravidão do pecado da
alma. ‘Se o Filho, portanto, vos libertar, sereis realmente
livres’”. DA 466.
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“A verdadeira conversão é uma mudança radical. A própria direção
da mente e a inclinação do coração deve ser mudada e a vida deve
tornar-se nova em Cristo”. 4T 17.
“Pois é quando o Espírito de Deus toca a alma que as faculdades
da alma são vivificadas, e o homem se torna uma nova criatura em
Cristo Jesus”. RH 11-22-1892.
“E vos vivificou, estando vós mortos pelas ofensas e pecados em
que outrora andastes... Entre estes, todos nós vivíamos nas
paixões da nossa carne, seguindo os desejos do corpo e da mente,
e por isso éramos por natureza filhos da ira, como o resto da
humanidade. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor
com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos por nossas
ofensas, nos fez viver juntamente com Cristo (pela graça sois
salvos), e nos ressuscitou com Ele”. Efésios 2:1-6.
“Despertar aqueles que estão espiritualmente mortos, criar novos
gostos, novos motivos, requer tanto dispêndio de poder quanto
ressuscitar alguém da morte física”. RH 3-12-1901.
“Deus nos redimiu da escravidão do pecado e tornou possível que
vivêssemos vidas de serviço regeneradas e transformadas”. MYP 69.
“Quando o Espírito de Deus se apodera do coração, transforma a
vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, as más ações são
rejeitadas; amor, humildade e paz tomam o lugar da raiva, da
inveja e da contenda. A alegria toma o lugar da tristeza e o
semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que levanta o
fardo, ou a luz que desce das côrtes do alto. A bênção vem quando
pela fé a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que nenhum
olho humano pode ver cria um novo ser à imagem de Deus”. DA 173.
Isso é o que o ladrão na cruz experimentou quando se entregou pela
fé a Jesus e até viu a luz descer para mostrar sua aceitação por
Deus.
“Enquanto Ele (Jesus) falava as palavras da promessa, a nuvem
negra que parecia envolver a cruz foi traspassada por uma luz viva
e brilhante. Para o ladrão penitente veio a paz perfeita da
aceitação por Deus. Cristo em Sua humilhação foi glorificado... É
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Seu direito real salvar completamente todos os que por Ele se
aproximam de Deus”. DA 751.
“Deixe o ímpio o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos; e
volte-se para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele; e ao nosso
Deus, porque perdoará abundantemente”. Isaías 55:7.
“Ser perdoado da maneira como Cristo perdoa não é apenas ser
absolvido da culpa, mas ser renovado no espírito de nossa mente.
O Senhor diz: ‘Um novo coração te darei’. A imagem de Cristo deve
ser estampada na própria mente, coração e alma”. 3SM 190.
“Tirai vossa velha natureza, do vosso modo de vida anterior,
corrompida por concupiscências enganosas, e sede renovados no
espírito do vosso entendimento, e revesti-vos da nova natureza,
criada à semelhança de Deus em verdadeira justiça e santidade”.
Efésios 4:22-24.
“Quando um homem é convertido a Deus, um novo gosto moral é
fornecido, uma nova força motriz é dada, e ele ama as coisas que
Deus ama”. 1SM 336.
“As faculdades da alma paralisadas pelo pecado, a mente
obscurecida, a vontade pervertida, Ele tem poder para revigorar e
restaurar”. Ed 29.
“Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram; eis que todas as coisas se tornaram novas. E
tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo”. 2
Cor. 5:17, 18.
“Aqueles que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. Eles
são Seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em
justiça e verdadeira santidade. Suas mentes mudaram”. ST 12-171902.
“Devemos aprender de Cristo. Devemos saber o que Ele é para aqueles
a quem resgatou. Devemos perceber que, crendo Nele, é nosso
privilégio ser participantes da natureza divina, e assim escapar
da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, somos
limpos de todo pecado, de todos os defeitos de caráter. Não
precisamos reter uma propensão pecaminosa. Cristo é o portador do
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pecado; João chamou a atenção do povo para Ele, dizendo: ‘Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo’”. RH 4-24-1900.
“Se estais bem com Deus hoje, estaríeis prontos se Cristo viesse
hoje. O de que precisamos é Cristo formado interiormente, a
esperança da glória”. HP 227.
“Os que veem a Cristo em Seu verdadeiro caráter e O recebem no
coração têm vida eterna. É pelo Espírito que Cristo habita em nós;
e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o início da
vida eterna”. DA 388.
ELE VIVERÁ EM TI E TE CAPACITARÁ
“Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê”. Rom. 1:16.
“‘A todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus, aos que creem em Seu nome’. João 1:12. Esse poder
não está no agente humano. É o poder de Deus. Quando uma alma
recebe a Cristo, recebe poder para viver a vida de Cristo”. COL
314.

“Quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos
do Espírito serão vistos em nossas vidas, e nenhum
estará faltando.”

Conexão fraca = não
produz frutos.

Eu em Ti.
Tu em Mim.

“Quando uma alma recebe a Cristo, recebe
poder para viver a vida de Cristo.”

“Quando o pecador aceita a Cristo e vive Nele, Jesus toma seus
pecados e fraquezas e então enxerta em Si a alma arrependida, para
que mantenha a relação com Cristo que o ramo mantém com a videira.
Não temos nada, não somos nada, a menos que recebamos virtude de
Jesus Cristo”. KH 100.
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“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 não tinha entendido a importância da parábola da videira e dos
ramos, mas é essencial entender a lição que ela tem para nós.
“Não há outro caminho para a salvação do homem. ‘Sem Mim’, diz
Cristo, ‘nada podeis fazer’. Por meio de Cristo, e somente por
Cristo, as fontes da vida podem vitalizar a natureza do homem,
transformar seus gostos e colocar suas afeições no céu”. 1SM 341.
“Seu poder divino nos deu todas as coisas que pertencem à vida e
à piedade”. 2 Pedro 1:3.
“Os inesgotáveis suprimentos do céu estão sob seu comando. Cristo
lhes dá o sopro de Seu próprio espírito, a vida de Sua própria
vida. O Espírito Santo aplica suas mais altas energias para
trabalhar no coração e na mente”. 6T 306.
“Para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que
sejais fortalecidos com poder por seu Espírito no homem interior;
para que Cristo habite pela fé em vossos corações; a fim de,
estando arraigados e fundamentados em amor... para que sejais
cheios de toda a plenitude de Deus.” Efésios 3:16-19.
“E todos nós recebemos de sua plenitude, e graça por graça”. João
1:16.
“Assim como a vida da videira circula pelo caule e cacho, e vai
até as menores fibras e atinge a folha mais alta, assim a graça e
o amor de Cristo serão abundantes e irão arder na alma, enviando
suas virtudes a todas as partes do ser, permeando todas as
atividades do corpo e da mente”. SD 76.
“A religião do evangelho é Cristo na vida - um princípio vivo e
ativo. É a graça de Cristo revelada no caráter e operando em boas
obras”. COL 384.
“Tenho sido crucificado com Cristo; e não mais sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a
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pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim”.
Gálatas 2:20.
“A verdadeira obediência é o resultado de um princípio interno”.
COL 97.
“Quando Suas palavras de instrução são recebidas e se apossam de
nós, Jesus é para nós uma presença permanente, controlando nossos
pensamentos, ideias e ações... Não somos mais nós que vivemos,
mas Cristo que vive em nós, e Ele é a esperança da glória. O eu
está morto, mas Cristo é um Salvador vivo”. TM 389.
“Ora, o Deus da paz... vos aperfeiçoe em toda boa obra para
fazerdes a Sua vontade, operando em vós o que é agradável aos seus
olhos, por meio de Jesus Cristo”. Hebreus 13:20, 21.
“Todos devem obter uma viva experiência por si mesmos; devem ter
Cristo entesourado no coração, Seu Espírito controlando as
afeições, ou sua profissão de fé não tem valor, e sua condição
será ainda pior do que se nunca tivesse ouvido a verdade”. 5T 619.
“Que o Senhor nos ajude a morrer para nós mesmos e nascer de novo,
para que Cristo viva em nós, um princípio vivo e ativo, um poder
que nos manterá santos”. 9T 188.
“A vida de Deus na alma é a única esperança do homem”. MH 115.
“Aos quais Deus quis fazer conhecer quão grandes são entre os
gentios a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em vós,
a esperança da glória”. Colossenses 1:27.
Jesus deseja que permitamos que Ele viva em nós diariamente para
que possamos ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas e
possamos representar Seu caráter para os outros.
PERMANEÇA NELE E DÊ MUITOS FRUTOS
“Permanecei em Mim e Eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto
por si mesmo, a menos que permaneça na videira; assim também vós,
se não estiverdes em Mim. Eu sou a videira, vós as varas; quem
permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim
nada podeis fazer”. João 15:4,5.
58

“Nossa vida deve vir da videira-mãe. É somente pela união pessoal
com Cristo, pela comunhão com Ele diariamente, de hora em hora,
que podemos dar os frutos do Espírito”. 5T 47, 48.
“Se permanecerdes em Mim, e minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado
Meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis Meus discípulos”.
João 15:7,8 RSV.
“Cristo habitando na alma exerce um poder transformador, e o
aspecto exterior dá testemunho da paz e alegria que reinam no
interior. Bebemos do amor de Cristo, como o ramo tira alimento da
videira. Se formos enxertados em Cristo, se estivermos unidos,
fibra por fibra, à videira viva, daremos prova disso dando ricos
cachos de frutos vivos”. 1SM 337.
“Por seus frutos os conhecereis”. Mateus 7:16.
“O fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio”.
Gálatas 5:22, 23 RSV. [Na versão KJ, lemos ‘fé’ em vez de ‘fidelidade’Nota do tradutor]

“Quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito
serão vistos em nossa vida; não vai faltar nenhum... A vida de
Cristo em vós produz os mesmos frutos que Nele”. DA 676.
“Estais numa situação em que não possuís essas graças? Assim que
alguém vos contraria ou ofende, surge em vosso coração um
sentimento de amargura, um espírito de rebelião? Se este é o
espírito que tendes, tenhais em mente que não tendes o espírito
de Cristo. É outro espírito”. RH 12-21-1886.
“O Espírito de Cristo será revelado em todos os que são nascidos
de Deus. Disputa e contenda não podem surgir entre aqueles que
são controlados pelo Seu Espírito”. 5T 227.
“‘Pelos seus frutos os conhecereis’. Deus ou Satanás controla a
mente; e a vida mostra tão claramente que ninguém precisa se
enganar a qual poder vos submeteis”. FE 89.
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“Quando damos lugar à impaciência, tiramos o Espírito de Deus do
coração e damos lugar aos atributos de Satanás”. 2SM 236.
“‘A quem vos entregais como servos para obedecer, deste sois
servos’. Se nos entregamos à raiva, sensualidade, cobiça, ódio,
egoísmo ou qualquer outro pecado, nos tornamos servos do pecado.
‘Ninguém pode servir a dois senhores’. Se servimos ao pecado, não
podemos servir a Cristo”. MYP 114.
“Cristo não diz que o homem não irá ou não servirá a dois senhores,
mas que não pode”. MB 93.
Pense nisto desta forma: Se fico com raiva de meu filho, onde
estão o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a
fidelidade, a gentileza, o autocontrole? Não estão em mim.
Verifico que não posso servir a dois senhores, ao me comparar com
os frutos do Espírito. Você poderia trabalhar muito e pensar que
é realmente um bom cristão, mas se em sua casa você é irritável e
cruel com sua família, algo está errado. Você pode não saber como
submeter o coração para ser controlado por Deus, ou pode não
querer.
“Não podemos ficar irritados e impacientes e ainda ser cristãos,
pois um espírito irritadiço e impaciente não é o Espírito de
Cristo”. RH 8-14-1888.
“A impaciência traz o inimigo de Deus e do homem para dentro de
sua família e expulsa os anjos de Deus. Se estais permanecendo em
Cristo, e Cristo em vós, não podereis falar palavras iradas”. HP
99.
“Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e
verdade”. Efésios 5:9.
“Mas se tendes amarga inveja e contendas em vosso coração, não
vos glorieis e não mintais contra a verdade. Essa sabedoria não
vem do alto, mas é terrena, sensual, diabólica. Pois onde há
inveja e contenda, há confusão e toda obra maligna.
“Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois
pacífica, gentil e fácil de ser tratada, cheia de misericórdia e
de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da
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justiça semeia-se na paz para aqueles que promovem a paz”. Tiago
3:14-18.
“Não podeis tolerar vosso próprio temperamento, seguir vosso
próprio caminho e ainda assim permanecer filho de Deus. Teremos
que lutar contra nossas tendências hereditárias, para que não
possamos ceder à tentação e ficar com raiva sob provocação”. RH
10-11-1892.
“O homem que cede à impaciência está servindo a Satanás. ‘Àquele
a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos
a quem obedeceis’”. 4T 607.
“Satanás assume o controle de toda mente que não
decididamente sob o controle do Espírito de Deus”. TM 79.

está

“Que ninguém engane a sua própria alma neste assunto. Se nutris
orgulho, autoestima, amor pela supremacia, vanglória, ambição
profana, murmuração, descontentamento, amargura, difamação,
mentira, engano, calúnia, não tendes Cristo habitando em vosso
coração, e a evidência mostra que tendes a mente e o caráter de
Satanás, e não de Jesus Cristo, que era manso e humilde de
coração”. TM 441.
“Orgulho e egoísmo não podem encontrar lugar no caráter sem
expulsar Aquele que é manso e humilde de coração”. RH 11-24-1885.
“Examinai-vos a vós mesmos para ver se permaneceis na fé. Provaivos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus
Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados”. 2 Cor.
13: 5.
“Mas dirás: Como vou saber que Cristo está no meu coração? Se,
quando és criticado ou corrigido em teu caminho, e as coisas não
acontecem como pensas que deveriam, deixas tua paixão se
manifestar em vez de suportar a correção e ser paciente e bondoso,
então Cristo não está habitando no coração”. RH 7-12-1887.
“Esta é, pois, a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos que
Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão
com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade;
mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns
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com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica
de todo pecado”. 1 João 1: 5-7.
“O que é mentir contra a verdade? É reivindicar crer na verdade
enquanto o espírito, as palavras e a conduta representam não a
Cristo, mas a Satanás. Presumir o mal, ser impaciente e rancoroso
é mentir contra a verdade, mas o amor, a paciência e a
longanimidade estão de acordo com os princípios da verdade. A
verdade é sempre pura, sempre gentil, respirando uma fragrância
celestial sem mistura de egoísmo”. KH 185.
“O egoísmo não pode viver no coração que exerce fé em Cristo assim
como a luz e as trevas não podem coexistir”. 5T 48.
“Deus é luz e nele não existem trevas”. 1 João 1:5.
“Enquanto o orgulho, a divergência e a luta pela supremacia são
nutridos, o coração não pode entrar em comunhão com Cristo”. DA
650.
“Somente quando estavam dispostos a ser purificados do pecado,
entravam em comunhão com Ele. Somente os puros de coração poderiam
habitar em Sua presença”. DA 108.
“Nosso Senhor é envergonhado pelos que pretendem servi-Lo, mas
representam falsamente o Seu caráter; e multidões são enganadas e
conduzidas a falsos caminhos”. DA 439.
“Filhinhos, ninguém vos engane: quem pratica a justiça é justo,
assim como Ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo;
porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho
de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo
aquele que é nascido de Deus não comete pecado; porque a sua
semente permanece nele; e ele não pode pecar, porque é nascido de
Deus. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo:
todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem o que
não ama a seu irmão”. 1 João 3:7-10.
“O maior insulto que podemos infligir a Ele é fingir ser Seus
discípulos enquanto manifestamos o espírito de Satanás em nossas
palavras, disposições e ações”. 3BC 1160.
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“Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e todo
aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não
ama não conhece a Deus; porque Deus é amor”. 1 João 4: 7,8.
“A menos que aceiteis em vossa própria vida o princípio do amor
abnegado, que é o princípio de Seu caráter, não podeis conhecer a
Deus”. MB 25.
“O amor não faz mal ao próximo; portanto, o amor é o cumprimento
da lei”. Rom. 13:10.
“E nisto sabemos que O conhecemos: se guardarmos os Seus
mandamentos. Aquele que diz: Eu O conheço e não guarda os Seus
mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas aquele que
guarda a Sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus se
aperfeiçoa; nisto sabemos que estamos nEle. Aquele que diz que
permanece nEle, também deve andar como Ele andou”. 1 João 2:3-6.
“‘Ó, você pode dizer: eu guardo os mandamentos’. Guarda de fato?
...Cumpre os princípios dos mandamentos de Deus em sua casa, em
sua família? Nunca manifesta grosseria, falta de amabilidade e
falta de educação no círculo familiar? Se manifesta indelicadeza
em sua casa, não importa quão solene seja sua declaração, está
quebrando os mandamentos de Deus. Não importa o quanto prega os
mandamentos aos outros, se deixa de manifestar o amor de Cristo
em sua vida doméstica, é um transgressor da lei”. RH 3-29-1892.
“Homens e mulheres, crianças e jovens são medidos na balança do
céu, de acordo com o que revelam em sua vida doméstica. Um cristão
no lar é um cristão em qualquer lugar”. 5BC 1085.
“A mansidão de Cristo, manifestada no lar, tornará os ocupantes
felizes; não provoca disputas, não responde com raiva, mas acalma
o temperamento irritado e difunde uma gentileza que é sentida por
todos dentro de seu círculo encantado. Onde quer que seja
valorizado, torna as famílias da Terra parte da grande família
acima”. MB 16.
“Nisto sabemos que estamos nEle, e Ele em nós, porque nos deu do
Seu Espírito”. 1 João 4:13.
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“Se tivermos o amor de Cristo em nossas almas, será uma
consequência natural para nós termos todas as outras graças:
alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fé, mansidão,
temperança”. ML 50.
“Muitos há que nunca sentiram a necessidade de subjugar a si
mesmos e vencer o temperamento perverso. Eles acalentam amargura
e ira em seus corações, e essas más características contaminam a
alma. Assim, negam a Cristo e obscurecem o caminho de outros.
Ninguém
será
desculpado
pela
exibição
de
temperamento
incontrolável; milhares perderão o Céu por falta de autocontrole”.
ST 12-17-1885.
“Quando as pessoas professam ser cristãs, e sua religião não as
torna melhores homens e melhores mulheres em todas as relações da
vida - representantes vivos de Cristo em disposição e caráter eles não pertencem a Ele”. ML 257.
Mas muitas pessoas me dizem que, mesmo que desobedeçamos aos
nossos pais e cometamos erros, ainda somos seus filhos! Sim,
fisicamente, mas não espiritualmente! Há uma grande diferença.
“Aquele que está unido ao Senhor é um espírito com Ele”. 1
Coríntios 6:17.
“Um espírito contrário ao espírito de Cristo O negaria, qualquer
que fosse a profissão. Os homens podem negar a Cristo por falar
mal, por conversas tolas, por palavras que não são verdadeiras ou
indelicadas. Eles podem negá-Lo evitando os fardos da vida, pela
busca de prazeres pecaminosos. Eles podem negá-Lo conformando-se
com o mundo, por comportamento descortês, pelo amor de suas
opiniões, por justificar-se, nutrir dúvidas, por antecipar
problemas e permanecer nas trevas. Em todas essas coisas, declaram
que Cristo não está com eles”. DA 357.
“Jesus veio não para salvar os homens em seus pecados, mas de seus
pecados. ‘Pecado é a transgressão da lei’, e se deixarmos de
obedecer à lei, não aceitamos nosso Salvador. A única esperança
que temos de salvação é por meio de Cristo. Se Seu Espírito habita
no coração, o pecado ali não pode habitar”. RH 3-16-1886.
O que devemos fazer para manter fora o pecado?
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COMBATA O BOM COMBATE DA FÉ
“Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a
qual também foste chamado e fizeste boa confissão perante muitas
testemunhas. Mando-te aos olhos de Deus, ...que guardes este
mandamento sem mancha, irrepreensível, até o aparecimento de nosso
Senhor Jesus Cristo”. 1Tim. 6:12, 13.
“Quando almas são convertidas, sua salvação ainda não foi
realizada. Elas então têm a corrida para correr; a árdua luta está
diante delas para ‘combater o bom combate da fé’... A batalha é
por toda a vida”. OHC 163. [‘Correi de tal maneira que o alcanceis”.
I Cor. 9:24 ú.p. Nota do tradutor]

“Portanto... ponhamos de lado todo peso e o pecado que tão
facilmente nos assedia, e corramos com paciência a carreira que
está diante de nós, olhando para Jesus, autor e consumador de
nossa fé”. Hebreus 12: 1,2.
“Os pesos... são os maus hábitos e práticas que formamos seguindo
nossas próprias disposições naturais”. 7BC 934.
Quando chegamos ao pé da cruz, abandonamos todos os nossos velhos
hábitos e práticas pecaminosas. Como fazemos isso? Desistimos de
nossos direitos de viver de acordo com nossos velhos hábitos e
decidimos viver apenas para Deus por meio de Seu poder...
“Cada alma herda certos traços de caráter dessemelhantes aos de
Cristo. É a grande e nobre obra de uma vida inteira manter sob
controle essas tendências para o mal. São as pequenas coisas que
cruzam nosso caminho que provavelmente nos fazem perder nosso
poder de autocontrole”. HP 231.
“Cada dia ele deve renovar sua consagração, cada dia lutar contra
o mal. Velhos hábitos, tendências hereditárias para o mal, lutarão
pelo domínio, e contra isso deve estar sempre em guarda, lutando
na força de Cristo pela vitória”. AA 477.
“Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que
obedeçais a suas concupiscências. Nem entregueis os vossos membros
como instrumentos de injustiça para o pecado; mas entregai-vos a
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Deus, como os que estão vivos dentre os mortos, e os vossos membros
como instrumentos de justiça para Deus”. Rom. 6:12, 13.
“Assim que inclinamos nossa vontade para nos harmonizar com a
vontade de Deus, a graça de Deus está pronta para cooperar com o
agente humano”. HP 27.
“Não estejamos na posição daqueles por quem o Salvador morreu em
vão. Em Cristo há graça suficiente para superar todos os nossos
maus traços de caráter, e a força só se encontra Nele”. RH 3-171891.
“Fortalecei-vos no Senhor e na força de Seu poder. Revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as
astutas ciladas do diabo. Pois não lutamos contra carne e sangue,
mas contra principados, contra potestades, contra os governantes
das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em altos
lugares”. Efésios 6: 10-12.
“Sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em
derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Resisti-lhe firmes na fé”. 1 Pedro 5: 8,9.
“Todo cristão deve ficar em guarda continuamente, vigiando cada
avenida da alma por onde Satanás possa encontrar acesso. Ele deve
orar por ajuda divina e ao mesmo tempo resistir resolutamente a
toda inclinação para o pecado. Por coragem, fé, por esforço
perseverante, ele pode vencer. Mas lembre-se de que, para obter a
vitória, Cristo deve permanecer nele e ele em Cristo... É somente
pela união pessoal com Cristo, pela comunhão com Ele diariamente,
a cada hora, que podemos dar os frutos do Espírito Santo”. 5T 47,
48.
“Ore em todos os momentos no Espírito, com toda oração e súplica.
Para isso, mantenha-se alerta com toda a perseverança”. Efésios
6:18 RSV.
“Quando se torna hábito da alma conversar com Deus, o poder do
maligno é quebrado; pois Satanás não pode habitar perto da alma
que se aproxima de Deus”. RH 12-3-1889.
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“Jamais podemos confiar em nós mesmos com segurança ou sentir,
aqui na Terra, que estamos protegidos contra a tentação”. COL 155.
“Vigiai, estai firmes na fé, sede corajosos, sede fortes. Que tudo
o que fizerdes seja feito com amor”. 1 Cor. 16:13 RSV.
“Estejais atentos à furtiva aproximação do inimigo, vigiai contra
os velhos hábitos e inclinações naturais para que não sejam
praticados; ... Vigiai os pensamentos, vigiai os planos, para que
não se tornem egoístas e egocêntricos”. KH 351.
“Vigie, para não falar precipitadamente, com irritação e
impaciência. Vigie, para que o orgulho não encontre lugar em seu
coração. Vigie, para que as paixões más não o dominem, em vez de
subjugá-las”. FL 224.
“Alguns têm perguntado: Devo estar em guarda e sentir sobre mim
uma contínua restrição? Foi-me mostrado que temos uma grande obra
pela frente em examinar nosso próprio coração e vigiar-nos com
cuidadoso zelo. Devemos aprender onde falhamos e, então, nos
guardarmos nesse ponto. Devemos ter perfeito controle sobre nosso
próprio espírito”. 1T 308.
“Não há um impulso de nossa natureza, nem uma faculdade da mente
ou inclinação do coração, que não deva estar, momento a momento,
sob o controle do Espírito de Deus”. PP 421.
“Se você apenas vigiar, continuamente vigiar em oração, se fizer
tudo como se estivesse na presença imediata de Deus, estará fora
de perigo de ceder à tentação, e poderá esperar ser mantido puro,
imaculado, não corrompido até o fim”. GW 128.
“Pela graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem ser
vencedores na batalha contra o mal”. GC 425.
“Mas deveis lembrar que vossa vontade é a fonte de todas as vossas
ações. Esta vontade, que constitui um fator tão importante no
caráter do homem, foi entregue ao controle de Satanás na queda
[de Adão]; e desde então ele tem trabalhado no homem para que este
queira e faça sua própria vontade, mas para a ruína e miséria
total do homem. Mas o infinito sacrifício de Deus ao dar Jesus,
Seu Filho amado, para se tornar um sacrifício pelo pecado, permite
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que Ele diga, sem violar um princípio de Seu governo: ‘Entreguese a Mim; dê-me sua vontade; tire-a do controle de Satanás e Eu
tomarei posse dela; então poderei operar para que queira e faça
segundo minha boa vontade!’ ” 5T 515.
“É através da vontade que o pecado mantém seu domínio sobre nós”.
MB 61.
“O tentado precisa entender a verdadeira força de vontade. Este é
o poder governante na natureza do homem - o poder de decisão, de
escolha. Tudo depende da correta ação da vontade. Os desejos de
bondade e pureza, até aí, são corretos; mas se param aí, de nada
valem. Muitos cairão na ruína enquanto esperam e desejam
sobrepujar suas propensões ao mal. Eles não entregam a vontade a
Deus. Não optam por servi-Lo.
“Deus nos deu o poder de escolha; cabe a nós exercitar. Não podemos
mudar nossos corações, não podemos controlar nossos pensamentos,
nossos impulsos, nossas afeições. Não podemos nos tornar puros,
adequados para o serviço de Deus. Mas podemos escolher servir a
Deus, podemos dar a Ele nossa vontade; então, Ele operará em nós
o querer e o fazer de acordo com Sua boa vontade. Assim, toda a
nossa natureza será colocada sob o controle de Cristo.
“Por meio do correto exercício da vontade, uma inteira mudança
pode ser efetuada na vida. Ao submeter a vontade a Cristo, nos
aliamos ao poder divino. Recebemos força do alto para nos manter
firmes. Uma vida pura e nobre, uma vida de vitória sobre o apetite
e a luxúria, é possível a todo aquele que unir sua fraca e
vacilante vontade humana à onipotente e inabalável vontade de
Deus”. MH 176.
“As inteligências celestiais trabalharão com o agente humano que
busca com determinante fé aquela perfeição de caráter que
alcançará a perfeição em ação. A cada um que se empenha nesta
obra, Cristo diz: Estou à sua mão direita para ajudá-lo.
“À medida que a vontade do homem coopera com a vontade de Deus,
ela se torna onipotente. Tudo o que deve ser feito por Seu comando
pode ser realizado em Sua força. Todas as suas ordens são
habilitações”. COL 333.
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“Posso todas as coisas nAquele que me fortalece”. Filip. 4:13.
“À parte do poder divino, nenhuma reforma genuína pode ser
efetuada. As barreiras humanas contra as tendências naturais e
cultivadas não passam de um banco de areia contra a torrente. Até
que a vida de Cristo se torne um poder vitalizador em nossas
vidas, não podemos resistir às tentações que nos assaltam por
dentro e por fora”. MH 140.
“Quando a alma se entrega a Cristo, um novo poder toma posse do
novo coração. Uma mudança é operada a qual o homem nunca poderia
realizar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, trazendo um
elemento sobrenatural para a natureza humana. A alma que é
entregue a Cristo torna-se Sua própria fortaleza, que Ele mantém
em um revolto mundo, e Ele pretende que nenhuma autoridade seja
reconhecida nela exceto a Sua própria. Uma alma assim mantida em
posse pelas agências celestiais é inexpugnável aos assaltos de
Satanás. Mas, a menos que nos rendamos ao controle de Cristo,
seremos dominados pelo maligno. Devemos estar inevitavelmente sob
o controle de uma ou outra das duas grandes potências que lutam
pela supremacia do mundo. Não é necessário que escolhamos
deliberadamente o serviço do reino das trevas para ficarmos sob
seu domínio. Temos apenas que negligenciar a aliança com o reino
da luz. Se não cooperarmos com os instrumentos celestiais, Satanás
tomará posse do coração e o tornará sua morada. A única defesa
contra o mal é a habitação de Cristo no coração por meio da fé em
Sua justiça. A menos que nos tornemos vitalmente conectados com
Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos profanos do amorpróprio, da condescendência própria e da tentação de pecar.
Podemos abandonar muitos maus hábitos, durante o tempo em que
pudermos nos separar de Satanás; mas sem uma conexão vital com
Deus, por meio da entrega de nós mesmos a Ele a cada momento,
seremos vencidos. Sem um conhecimento pessoal de Cristo e uma
comunhão contínua, estamos à mercê do inimigo e, no final,
cumpriremos suas ordens”. DA 324.
O que Jesus prometeu para não sermos vencidos por Satanás?
ELE O AJUDARÁ QUANDO FOR TENTADO E DARÁ UM CAMINHO DE ESCAPE
“Não vos sobreveio tentação, senão as que são comuns ao homem;
mas Deus é fiel, O qual não permitirá que sejais tentados acima
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do que podeis; mas com a tentação também vos dará um meio de
escape, para que possais suportá-la”. 1 Cor. 10:13.
“Nosso Pai celestial mede e pesa cada provação antes de permitir
que sobrevenha ao crente. Ele considera as circunstâncias e a
força daquele que está sob a prova e o teste de Deus, e Ele nunca
permite que as tentações sejam maiores do que a capacidade de
resistência. Se a alma é dominada, e a pessoa é derrotada, isso
nunca pode ser cobrado de Deus... mas o tentado não estava
vigilante, em oração, e não se apropriou pela fé das provisões
que Deus tinha abundantemente reservadas para ele. Cristo nunca
desapontou a um crente em sua hora de combate. O crente deve
reivindicar a promessa e enfrentar o inimigo em nome do Senhor”.
OHC 323.
Se você é um verdadeiro crente, você não será tentado além do que
pode suportar, e Ele também dará um meio de escape, mas devemos
tomar o Seu caminho de escape, caso contrário, Ele não poderá nos
ajudar. Quando eu entendi o que realmente significa ser um
cristão, eu entreguei todo o meu coração a Deus, com todos os meus
pecados do coração. Eu disse a Deus: “Desisto do meu direito de
ficar impaciente ou irritada com os meus filhos. Eu desisto
especialmente do meu direito de ficar ressentida com meu marido,
não importa o que ele faça. Ele pode não fazer as coisas de acordo
com a minha maneira de pensar, mas não tenho o direito de ficar
ressentida com ele. Por que eu deveria ceder ao espírito de Satanás
para corrigir os outros? Quero me submeter ao Seu Santo Espírito
e permitir que Deus opere em mim Seu amor por meus filhos e meu
marido, e orar por eles em vez de permitir que Satanás me use para
trazer seu espírito para dentro de nossa casa.
Quando me entreguei totalmente a Deus, acreditei que Ele tiraria
meu ressentimento e me daria uma atitude compreensiva para com
meu marido e meus filhos. E Ele o fez! Eu também acreditei que
Ele poderia livrar-me de cair, como Ele prometeu.
No dia seguinte, enquanto fazia meu trabalho, não me lembro de
nenhuma tentação vindo sobre mim até a noite. Estávamos fazendo
um culto e eu lia um livro sobre oração. De repente, meu marido,
que era um editor, corrigiu um problema de frase no livro. Não há
nada de errado em fazer isso, mas eu não gostei quando ele o fez
enquanto estávamos no culto, porque nos distraiu. E então o
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reprovei com um espírito errado, o que estragou a adoração. Mas
eu o culpei por estragar a adoração!
Esta noite, enquanto ele corrigia um problema de frase, reagi
imediatamente. Imediatamente o Espírito Santo me convenceu
fortemente de que havia pecado, e imediatamente exclamei: “Eu
pequei!” A família ficou surpresa com minha confissão. Mais tarde,
quando contei a história a alguém, meu filho, que estava presente,
comentou: “Ó mãe, como me lembro bem daquela noite! Essa foi a
primeira vez que ouvi você aceitar a culpa!”
Veja, eu aprendi com meu pai a sempre culpar os outros quando
ficava chateado com eles, mesmo que meu espírito estivesse errado.
É tão fácil culpar os outros quando nos permitimos ficar irritados
com algo que eles fazem ou dizem. Mas não há desculpa para o
pecado!
Naquela noite, pedi novamente a Deus que me perdoasse e me
purificasse, e me restaurasse para Ele. Então implorei a Ele que
me mostrasse o caminho de escape para que eu não reagisse novamente
de forma errada. Eu acreditava que Ele me ensinaria como não cair,
porque Ele havia prometido que era capaz de fazer isso.
No dia seguinte, fui trabalhar e novamente não me lembro de nenhuma
tentação até a noite. Como estávamos novamente tendo o culto
familiar, eu estava lendo o mesmo livro. Mais uma vez, meu marido
corrigiu um problema de frase. Instantaneamente, senti a tentação
de reagir.
Lemos que o cristão sentirá a instigação para pecar. É aqui que a
ajuda de Cristo é necessária. Instantaneamente, o Espírito Santo
me lembrou, em minha consciência: “Você desistiu do direito de se
ressentir com seu marido, não importa o que ele faça, não se
lembra?”
Instantaneamente respondi: “Sim, e eu realmente quis dizer isso!”
Imediatamente o Espírito Santo controlou meu espírito de tal
maneira que não disse uma palavra. Ninguém sabia que eu estava
sendo tentada! E eu sabia que tinha encontrado o caminho de escape!
Quando somos tentados, o Espírito Santo tentará nos alertar, e se
nos submetermos rapidamente a Deus, então Ele terá o direito de
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controlar nosso espírito
encontrei essas citações.

e

nos dar a

vitória.

Mais

tarde,

“E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: ‘Este
é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita e
quando vos desviardes para a esquerda’”. Isaías 30:21.
“Vozes inspiradas por Deus estão dizendo: ‘Este é o caminho, andai
nele’. Se os homens ouvirem a voz de advertência, se confiarem na
orientação de Deus e não no julgamento finito, estarão seguros”.
HP 103.
No momento da tentação, submeta-se rapidamente a Deus. Ele sempre
deixa você livre para escolher.
“Assim que inclinamos nossa vontade para nos harmonizar com a
vontade de Deus, a graça de Cristo está pronta para cooperar com
o agente humano”. HP 27.
“Se a voz de Jesus não for atendida imediatamente, ela se
confundirá na mente com uma multidão de outras vozes”. 7BC 967.
“Queremos nos tornar tão sensíveis às influências sagradas que o
mais leve sussurro de Jesus irá comover nossas almas”. KH 361.
“Não permita que insultos, ameaças ou comentários sarcásticos o
induzam a violar sua consciência no menor particular, e assim
abrir uma porta pela qual Satanás possa entrar e controlar a
mente”. SD 211.
“A consciência é a voz de Deus, ouvida em meio ao conflito dos
sentimentos humanos; quando é resistida, o Espírito de Deus se
entristece”. 5T 120.
“Não entristeçais o Espírito Santo de Deus”. Efésios 4:30.
“O Espírito Santo não obrigará os homens a seguirem certo curso
de ação. Somos agentes morais livres; e quando evidências
suficientes nos forem fornecidas quanto ao nosso dever, cabe a
nós decidir nosso curso”. FE 124.
SIGA O CAMINHO DE ESCAPE DE DEUS E SUBMETA-SE A ELE.
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“Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós”. Tiago 4: 7,8.
“Jesus obteve a vitória por meio da submissão e da fé em Deus, e
através do apóstolo Ele nos diz: ‘Sujeitai-vos, portanto, a Deus.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele se
chegará a vós’. Não podemos nos salvar do poder do tentador; ele
conquistou a humanidade, e quando tentarmos nos firmar em nossas
próprias forças, nos tornaremos presas de seus ardis; mas ‘Torre
forte é o nome do Senhor; a ela correrá o justo e estará seguro’
[Prov. 18:10]. Satanás treme e foge diante da alma mais fraca que
encontra refúgio naquele nome poderoso”. DA 131.
“O Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações”. 2 Pedro
2:9.
“O esforço humano por si só não é suficiente. Sem a ajuda do poder
divino, de nada vale. Deus opera e o homem opera. A resistência à
tentação deve vir do homem, que deve receber seu poder de Deus....
Deus deseja que tenhamos o domínio sobre nós mesmos. Mas Ele não
pode nos ajudar sem nosso consentimento e cooperação. O Espírito
divino opera por meio das capacidades e faculdades dadas ao
homem”. AA 482.
Como Ele pode trabalhar em nós se não estamos permitindo que Ele
faça isso?
“Tão logo inclinamos nossa vontade para nos harmonizar com a
vontade de Deus, a graça de Deus está pronta para cooperar com o
agente humano”. HP 27.
“Em toda a força satânica não há poder para vencer uma só alma
que em simples confiança se lança em Cristo”. COL 157.
Quando sentimos uma tentação, devemos nos submeter rapidamente a
Deus. Ele então operará em nós tudo o que for necessário para que
tenhamos a vitória. Anjos de Deus nos cercarão e a tentação perderá
seu poder.
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“Ao redor de cada pessoa tentada há anjos de Deus, prontos para
erguer o estandarte da justiça, se o tentado apenas mostrar um
espírito de resistência ao mal”. RH 8-8-1907.
“Pela fé e oração, todos podem cumprir os requisitos do evangelho.
Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. Seu próprio
consentimento deve primeiro ser obtido; a alma deve ter a intenção
do ato pecaminoso, antes que a paixão possa dominar a razão ou a
iniquidade triunfe sobre a consciência. A tentação, por mais forte
que seja, nunca é desculpa para o pecado. ‘Os olhos do Senhor
estão sobre os justos e Seus ouvidos estão abertos às suas
orações’. Clame ao Senhor, alma tentada. Lance-se, desamparado,
indigno, sobre Jesus e reivindique Sua promessa. O Senhor vai
ouvir. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural
e Ele o ajudará em todos os momentos de tentação”. 5T 177.
“Porque naquilo que Ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer
os que são tentados”. Hebreus 2:18.
Cada vez que tenho tomado o caminho de escape de Deus, submetendome imediatamente a Ele quando tentada, Ele tem operado em mim a
atitude certa e tudo o que preciso para evitar que caia.
ELE É CAPAZ DE GUARDÁ-LO DE CAIR
“Ora, Àquele que é poderoso para vos guardar de cair e apresentarvos irrepreensíveis, com alegria, perante Sua glória”. Judas 24.
“Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te
digo: Não temas; Eu te ajudo”. Isaías 41:13.
“Para seguir em frente sem tropeçar, devemos ter a certeza de que
uma todo-poderosa mão nos sustentará e uma infinita compaixão será
exercida em relação a nós se cairmos”. SD 154.
“Pois não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado pelo
sentimento de nossas fraquezas; porém, um que como nós, foi
tentado em todos os pontos, mas sem pecado. Cheguemos, portanto,
confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter
misericórdia e encontrar graça para socorro em tempos de
necessidade”. Hebreus 4:15, 16.
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“A Minha graça te basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza”. 2 Cor. 12:9.
“Como os teus dias, assim será a tua força”. Deut. 33:25.
“Devemos viver apenas um dia de cada vez. Não precisamos fazer o
trabalho de uma vida inteira em poucas horas. Não precisamos olhar
para o futuro com ansiedade; pois Deus tornou possível que sejamos
vencedores todos os dias”. FL 249.
“Estais vós sendo vencedores? Ou estais sendo dominados por vossos
próprios desejos, apetites e paixões?”. 5T 511.
“A única esperança para nós, se quisermos vencer, é unir nossa
vontade à vontade de Deus e trabalhar em cooperação com Ele, hora
a hora e dia a dia.” MB 143.
“A vida cristã é de
conquista”. 4BC 1154.

entrega

diária,

submissão

e

contínua

Mesmo se tivéssemos muitos hábitos errados antes de nos rendermos
a Jesus, ao darmos um passo de cada vez, um impulso de cada vez,
a vitória sobre esses hábitos pode ser nossa continuamente se
permanecermos submetidos a Ele, dependendo do Seu poder.
“Posso todas as coisas naquele que me fortalece”. Filip. 4:13.
“É a Sua graça que dá ao homem o poder de obedecer às leis de
Deus. É isso que o capacita a quebrar a escravidão do mau hábito.
Este é o único poder que pode torná-lo e mantê-lo firme no caminho
certo”. MH 115.
“Tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo
Jesus”. 2 Tim. 2:1.
“Cristo sempre aparta a alma contrita do pecado. Ele veio para
destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito
Santo seja concedido a cada alma arrependida, para impedi-la de
pecar”. DA 311.
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“Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele pode
impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de
Deus”. RH 3-10-1904.
“Podemos vencer. Sim; totalmente, inteiramente. Jesus morreu para
nos dar uma saída, para que pudéssemos vencer todo mal gênio, todo
pecado, toda tentação, e finalmente assentar-nos com Ele”. 1T 144.
TODOS SERÃO TENTADOS - A TENTAÇÃO NÃO É PECADO
“Que ninguém diga quando for tentado: ‘Sou tentado por Deus’; pois
Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta;
mas cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida por seu
próprio desejo. Então o desejo, depois de haver concebido, dá à
luz o pecado”. Tiago 1: 13-15 RSV.
“As tentações serão despejadas sobre nós, pois por elas seremos
provados durante nossa provação na Terra. Esta é a prova de Deus,
uma revelação de nossos próprios corações. Não há pecado em ter
tentações; mas o pecado entra quando a tentação é cedida”. 4T 358.
O que significa: “a tentação é uma revelação de nossos próprios
corações?” Quando enfrentamos a tentação, ela nos mostra o que
poderíamos ou faríamos se não nos submetêssemos rapidamente a
Deus. Isso nos mostra o potencial da natureza carnal pecaminosa
com a qual temos que lidar enquanto estivermos neste mundo. É por
isso que Jesus também assumiu a natureza pecaminosa da carne, para
que pudesse sentir nossas tentações.
“Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de
nossas fraquezas; porém, um que foi tentado em todas as coisas à
nossa semelhança, mas sem pecado”. Heb. 4:15.
“A tentação não é pecado. Jesus era santo e puro; ainda assim,
Ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas com uma força e
poder que o homem nunca será chamado a suportar. Em Sua resistência
bem-sucedida, Ele nos deixou um exemplo bem iluminado para que
pudéssemos seguir Seus passos. Se formos autoconfiantes ou justos
aos nossos olhos, seremos deixados a cair no poder da tentação;
mas se olharmos para Jesus e confiarmos Nele, chamaremos em nosso
auxílio um poder que venceu o inimigo no campo de batalha, e em
toda tentação Ele dará um meio de escape. Quando Satanás vier como
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um dilúvio, devemos enfrentar suas tentações com a espada do
Espírito, e Jesus será nosso ajudador e levantará para nós um
estandarte contra ele”. 5T 426.
“O Irmão mais velho de nossa raça está junto ao trono eterno. Ele
olha para cada pessoa que está voltando seu rosto para Ele como o
Salvador. Ele sabe por experiência quais são as fraquezas da
humanidade, quais são as nossas necessidades e onde reside a força
das nossas tentações; pois Ele foi ‘tentado em todos os pontos
como nós, mas sem pecado’. Heb. 4:15. Ele está cuidando de ti,
tremente filho de Deus. Estás sendo tentado? Ele vai te libertar.
És fraco? Ele vai te fortalecer. És ignorante? Ele vai te iluminar.
Estás ferido? Ele vai te curar”. MH 71.
“Cheguemos, pois, confiantemente ao trono da graça, para que
possamos obter misericórdia e encontrar graça para socorro em
tempos de necessidade”. Heb. 4:15, 16.
“‘O príncipe deste mundo vem’, disse Jesus, ‘e nada tem em Mim’.
João 14:30. Não havia nada nEle que respondesse aos sofismas de
Satanás. Ele não consentiu em pecar. Nem mesmo por um pensamento
cedeu à tentação. Assim pode ser conosco”. DA 123.
“Existem pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por
Satanás que incomodam até mesmo o melhor dos homens; mas se eles
não são acalentados, e se são repelidos como odiosos, a alma não
é contaminada com a culpa, e ninguém é contaminado por sua
influência”. RH 3-27-1888.
“Satanás encontra no coração humano algum ponto onde pode firmarse; algum desejo pecaminoso é nutrido, por meio do qual suas
tentações reivindicam seu poder”. GC 623.
“Sem hesitação ou discussão, devemos fechar e proteger as avenidas
da alma contra o mal”. 3T 324.
“Um pensamento impuro tolerado, um desejo profano acariciado, e a
alma é contaminada, sua integridade comprometida....
“Se não queremos cometer pecado, devemos evitar o seu início. Cada
emoção e desejo deve ser mantido em sujeição à razão e à
consciência.
Todo
pensamento
profano
deve
ser
repelido
instantaneamente”. 5T 177.
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“Não dê oportunidade ao diabo”. Efésios 4:27 RSV.
“Nem por um momento reconheça as tentações de Satanás como estando
em harmonia com sua própria mente. Afaste-se deles como faria com
o próprio Satanás”. OHC 85.
Não tente se concentrar em seus pensamentos errados para trazêlos em sujeição, mas sim transformar sua mente em um canal
celestial e se concentrar nos pensamentos de Deus.
“Porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas
em Deus, para destruir fortalezas; derrubando imaginações e toda
altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando
cativo todo pensamento à obediência de Cristo”. 2 Cor. 10: 4, 5.
“Seus pensamentos devem estar submetidos à vontade de Deus e seus
sentimentos sob o controle da razão e da religião. Sua imaginação
não foi dada para que você pudesse se rebelar e seguir seu próprio
caminho, sem qualquer esforço de contenção ou disciplina. Se os
pensamentos estiverem errados, os sentimentos estarão errados, e
os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter
moral. Quando você decide que, como cristão, não é obrigado a
conter seus pensamentos e sentimentos, você é colocado sob a
influência de anjos maus e convida a sua presença e controle”. 5T
310.
“Não podemos nos permitir agir por impulso. Não podemos ficar
desprevenidos por um momento. Assaltados por inúmeras tentações,
devemos resistir com firmeza ou seremos vencidos”. MH 452.
“Satanás assume o controle de toda mente que não
decididamente sob o controle do Espírito de Deus”. TM 79.
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“Aqueles que não querem cair nas armadilhas de Satanás, devem
guardar bem as avenidas da alma; eles devem evitar ler, ver ou
ouvir coisas que sugiram pensamentos impuros”. MYP 285.
“Não colocarei nenhuma coisa má diante dos meus olhos”. Salmos
101: 3.
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“Aquele que tem prazer em demorar-se em cenas de impureza, que
condescende com maus pensamentos, o olhar lascivo, pode ver no
pecado aberto, com seu fardo de vergonha e tristeza de doer o
coração, a verdadeira natureza do mal que ele escondeu nas câmaras
da alma”. MB 60.
“Pois como ele pensa em seu coração, assim ele é”. Prov. 23: 7.
“Quando a primeira sugestão do mal for ouvida, faça uma oração ao
céu, e então resista firmemente à tentação”. 3BC 1155.
“Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando”. Tiago 1: 6.
“O começo da indulgência à tentação está no pecado de permitir
que a mente vacile, e seja incoerente em sua confiança em Deus. O
iníquo está sempre procurando uma chance de representar Deus
erroneamente e atrair a mente para o que é proibido. Se puder,
fixará sua mente nas coisas do mundo. Ele se empenhará em excitar
as emoções, despertar as paixões, fixar as afeições naquilo que
não é para o seu bem; mas cabe a ti manter todas as emoções e
paixões sob controle, em serena sujeição à razão e à consciência.
Então Satanás perde seu poder de controlar a mente”. OHC 87.
“Portanto, preparem vossas mentes, sejam sóbrios, ponham vossa
esperança inteiramente na graça que está vindo a vós na revelação
de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se conformem com as
paixões de vossa ignorância anterior, porém, como é santo Aquele
que vos chamou, sede santos em toda a vossa conduta; uma vez que
está escrito: ‘Sede santos, porque eu sou santo”. 1 Pedro 1: 1316.
“A atuação do tentador não deve ser considerada uma desculpa para
um ato errado. Satanás exulta ao ouvir os professos seguidores de
Cristo apresentarem desculpas por sua deformidade de caráter. São
essas desculpas que levam ao pecado. Não há desculpa para pecar.
Um temperamento santo, uma vida semelhante à de Cristo, é
acessível a todo filho de Deus que se arrepende e crê”. DA 311.
“Fortalecei-vos no Senhor e na força de Seu poder”. Efésios 6:10.
“Apoie-se nEle; e através de Seu poder podes apagar todos os
dardos inflamados do adversário e sair mais do que vencedor”. 4T
213.
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“Quando
assediados
pela
tentação,
não
olheis
para
as
circunstâncias ou para a fraqueza do eu, mas para o poder da
palavra. Toda a Sua força é vossa. ‘A Tua palavra’, diz o salmista,
‘escondi em meu coração, para não pecar contra Ti’. ‘Pela palavra
de Teus lábios, tenho me mantido longe dos caminhos do
destruidor’. Salmos. 119:11; 17:4.” DA 123.
“O pai da mentira se abala e estremece quando a verdade de Deus,
em poder ardente, é lançada em seu rosto”. 5T 426.
ANDE NO ESPÍRITO E NÃO GRATIFIQUES OS DESEJOS DA CARNE
“Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis aos desejos da
carne. Pois os desejos da carne são contra o Espírito, e os desejos
do Espírito são contra a carne; pois estes se opõem um ao outro,
para que não façais as coisas que quereis”. Gálatas 5:16, 17 RSV.
Devemos nos lembrar que quando fomos limpos e renovados no
espírito de nossas mentes, e nos revestimos da nova natureza,
criados em verdadeira justiça e santidade, essa não significa a
natureza pecaminosa e carnal. Essa será santificada quando Jesus
voltar. Jesus assumiu a natureza pecaminosa da carne para que
pudesse ser tentado como nós, mas a tentação não é pecado. Não se
deve ceder à instigação para o egoísmo, ressentimento, irritação,
impaciência ou qualquer outra tentação. Deus é capaz de nos
impedir de cair se nos submetermos a Ele.
“O cristão sentirá as sugestões do pecado, pois a carne deseja
contrariamente ao Espírito; mas o Espírito luta contra a carne,
mantendo uma guerra constante. É aqui que a ajuda de Cristo é
necessária. A fraqueza humana se une à força divina, e a fé
exclama: ‘Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso
Senhor Jesus Cristo!’” MJ 114.
“O maior triunfo que a religião de Cristo nos concede é o controle
sobre nós mesmos. Nossas propensões naturais devem ser
controladas, ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu”. 4T
235.
“Ele ‘foi tentado em todos os pontos como nós’. Satanás estava
pronto para atacá-Lo a cada passo, lançando sobre Ele suas mais
ferozes tentações; no entanto, Ele ‘não pecou, nem foi encontrado
80

engano em sua boca’, ‘Ele... sofreu sendo tentado’, sofreu em
proporção à perfeição de Sua santidade. Mas o príncipe das trevas
nada encontrou Nele; nem um único pensamento ou sentimento
respondeu à tentação”. 4T 422.
“Embora tenha sido dolorosamente provado no ponto de falar
precipitadamente e com raiva, Ele nunca pecou com Seus lábios.
Com paciente calma, Ele enfrentou as zombarias, as provocações e
o ridículo de Seus colegas de trabalho”. 7BC 936.
“Jesus não lutou pelos Seus direitos. Frequentemente, Sua obra se
tornava desnecessariamente severa porque Ele estava disposto e
não reclamava. No entanto, Ele não Se enfraqueceu nem desanimou.
Viveu acima dessas dificuldades, como se estivesse à luz do
semblante de Deus. Ele não retaliava quando era asperamente
tratado, mas suportava o insulto com paciência”. DA 89.
“Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos
segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis,
mas, se pelo Espírito matardes as obras do corpo, vivereis. Pois
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de
Deus... e coerdeiros com Cristo, desde que soframos com Ele”.
Romanos 8: 12-17.
“Cristo sofreu profundamente sob abuso e insulto. Nas mãos dos
seres que Ele criou, e por quem estava fazendo um sacrifício
infinito, Ele recebeu toda afronta”. DA 700.
“Mas embora Satanás pudesse afligir, ele não poderia contaminar.
Ele poderia causar agonia, mas não contaminação. Ele fez da vida
de Cristo uma longa cena de conflito e provação”. PK 701.
“Não sofrestes nenhuma dificuldade que Ele não tenha sofrido com
igual peso, nem uma tristeza que Seu coração não tenha
experimentado. Seus sentimentos podiam ser feridos com o abandono,
com a indiferença de amigos professos, tão facilmente quanto os
seus. Seu caminho é espinhoso? O de Cristo também o foi num sentido
dez vezes maior. Está angustiado? Ele também o foi. Quão bem
adequado estava Cristo para ser um exemplo”. OHC 59.
“Porque para isto fostes chamados; porque também Cristo sofreu
por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais os Seus passos.
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O qual não cometeu pecado, nem foi achado engano em Sua boca; O
qual, quando O injuriavam, não injuriava; e quando padecia, não
ameaçava; mas entregava-Se Àquele que julga com justiça”. 1 Pedro
2: 21-23.
“Embora sentisse toda a força da paixão da humanidade, nunca cedeu
à tentação de fazer um único ato que não fosse puro, elevado e
enobrecedor”. HP 155.
O termo paixão é neutro, referindo-se simplesmente a fortes
sentimentos e emoções, boas ou más. Cristo nunca permitiu que Suas
paixões estivessem erradas.
“E por eles Eu me santifico, para
santificados na verdade”. João 17:19.

que

também

eles

sejam

“A santificação não é uma emoção, mas um princípio nascido do céu
que traz todas as paixões e desejos sob o controle do Espírito de
Deus; e esta obra é feita por nosso Senhor e Salvador”. FW 87.
“Em nossa própria força, é impossível negarmos os clamores de
nossa natureza decaída. Por meio dessa via, Satanás trará
tentações sobre nós. Cristo sabia que o inimigo viria a todo ser
humano, para tirar vantagem da fraqueza hereditária e, por suas
falsas insinuações, enredar todos aqueles cuja confiança não está
em Deus. E ao passar pelo terreno que o homem deve percorrer,
nosso Senhor preparou o caminho para vencermos”. DA 122.
“Seu exemplo declara que nossa única esperança de vida eterna é
trazer os apetites e paixões em sujeição à vontade de Deus”. DA
122.
“Visto que Cristo sofreu na carne, fortalecei-vos com o mesmo
pensamento, pois todo aquele que tem sofrido na carne cessou de
pecar, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais
pelas paixões humanas, mas pela vontade de Deus”. 1 Pedro 4: 1,2
RSV.
“Força de caráter consiste em duas coisas: força de vontade e
poder de autocontrole. Muitos jovens confundem paixão forte e
descontrolada com força de caráter; mas a verdade é que aquele
que é dominado por suas paixões é um homem fraco. A verdadeira
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grandeza e nobreza do homem são medidas por sua capacidade de
subjugar seus sentimentos, não pela força dos seus sentimentos em
subjugá-lo. O homem mais forte é aquele que, embora sensível ao
abuso, ainda reprime a paixão e perdoa seus inimigos”. CG 161,
162.
“As paixões inferiores têm sua sede no corpo e atuam através dele.
As palavras ‘carne’ ou ‘carnal’ ou ‘luxúrias carnais’ abrangem a
natureza corrupta inferior; a carne por si mesma não pode agir
contrariamente à vontade de Deus. Recebemos a ordem de crucificar
a carne com suas afeições e concupiscências. Como faremos isso?
Devemos infligir dor ao corpo? Não; mas matar a tentação de pecar.
O pensamento corrupto deve ser expulso. Cada pensamento deve ser
levado cativo a Jesus Cristo. Todas as propensões animais devem
ser submetidas às nobres influências da alma. O amor de Deus deve
reinar supremo; Cristo deve ocupar um trono não dividido. Nossos
corpos devem ser considerados como Sua possessão adquirida. Os
membros do corpo devem se tornar instrumentos de justiça”. AH 127,
128.
“E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões
e desejos pecaminosos”. Gálatas 5:24 RSV.
“Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que
obedeçais a suas concupiscências. Nem tampouco entregueis os
vossos membros como instrumentos de injustiça para o pecado; mas
entregai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e vossos membros
como instrumentos de justiça para Deus”. Romanos 6:12, 13.
“O agente humano deve cooperar com Deus e manter sob controle as
paixões que deveriam ser mantidas em sujeição. Para fazer isso,
ele deve ser incansável em suas orações a Deus, sempre obtendo
graça para controlar seu espírito, temperamento e ações”. 1SM 380,
381.
“Como filhos obedientes, não vos conformeis com as paixões da
vossa ignorância anterior, mas como é santo Aquele que vos chamou,
sede santos em toda a vossa conduta”. 1 Pedro 1: 14-16 RSV.
“Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito
mortificardes as obras do corpo, vivereis”. Romanos 8:13.
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“Coloque todo o seu ser nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito,
e decida ser Seu agente amoroso e consagrado, movido por Sua
vontade, controlado por Sua mente, imbuído de Seu Espírito”. SD
105.
“Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no
devido tempo Ele vos exalte. Lançai todas as vossas ansiedades
sobre Ele, pois Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes.
Vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge,
procurando alguém para devorar. A ele resisti, firmes na fé,
sabendo que a mesma experiência de sofrimento é requerida de vossa
irmandade em todo o mundo”. 1 Pedro 5: 6-9.
“Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama
o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba
da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa, e a
sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre”. 1João 2: 15-17.
“Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, sem vacilar,
porque fiel é O que prometeu”. Heb. 10:23.
ELE SERÁ SEU ADVOGADO SE VOCÊ CAIR
“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo,
o justo”. 1 João 2: 1.
“No instante em que o homem aceitou as tentações de Satanás e fez
exatamente as coisas que Deus disse que ele não deveria fazer,
Cristo, o Filho de Deus, se interpôs entre os vivos e os mortos,
dizendo: ‘Que o castigo caia sobre Mim. Eu vou ficar no lugar do
homem. Ele deve ter outra chance’”. 1BC 1085.
O que o advogado faz? Ele nos dá outra chance.
“Quão cuidadoso
se desesperar.
Satanás. Se por
ou iludidos ao

é o Senhor Jesus em não dar ocasião para a alma
Como Ele protege a alma dos ataques ferozes de
meio de múltiplas tentações formos surpreendidos
pecado, Ele não se afasta de nós e nos deixa
84

perecer. Não, não, esse não é o nosso Salvador. Cristo orou por
nós”. 7BC 948.
“Cristo... está bem à destra de Deus, e também intercede por nós”.
Romanos 8:34.
Quando Pedro estava negando seu Senhor, Jesus estava orando por
ele e desejando ajudá-lo.
“E a mesma compaixão que se estendeu para resgatar Pedro se estende
a toda alma que caiu em tentação. É um artifício especial de
Satanás levar o homem ao pecado e, em seguida, deixá-lo
desamparado e trêmulo, com medo de pedir perdão. Mas por que
devemos temer, quando Deus disse: ‘Que ele se apodere da minha
força, para que possa fazer as pazes comigo; e ele fará as pazes
comigo’. Isaías 27: 5. Toda provisão foi feita para nossas
fraquezas, todo encorajamento foi oferecido para ir a Cristo”.
COL 156.
“Para seguir em frente sem tropeçar, devemos ter a certeza de que
uma mão todo-poderosa nos sustentará e uma infinita piedade será
exercida em relação a nós se cairmos. Só Deus pode sempre ouvir
nosso pedido de ajuda”. SD 154.
Frequentemente, quando os filhos desapontam, os pais
repreendem, punem e desencorajam, mas Jesus não é assim.
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“O Senhor... é longânimo para conosco, não querendo que ninguém
pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento”. 2 Pedro 3: 9.
“O Senhor tolera a obstinação dos homens e concede a todos a
oportunidade de ver e abandonar seus pecados”. PP 626.
“Uma testemunha silenciosa guarda cada alma que vive, procurando
conquistá-la e atraí-la para Cristo. Os anjos nunca deixam o
tentado como presa do inimigo, que destruiria as almas dos homens,
se permitido. Enquanto houver esperança, até que resistam ao
Espírito Santo para sua ruína eterna, os homens são protegidos
por seres celestiais”. OHC 23.
“O divino Mestre suporta os que erram em toda a sua perversidade.
Seu amor não esfria; Seus esforços para conquistá-los não cessam.
85

Com os braços estendidos, Ele espera para acolher repetidamente
os errantes, os rebeldes e até mesmo os apóstatas. Seu coração se
comove com o desamparo de uma criancinha sujeita a maus tratos. O
grito do sofrimento humano nunca chega a Seus ouvidos em vão.
Embora todos sejam preciosos à Sua vista, as disposições rudes,
insociáveis e teimosas atraem mais fortemente Sua simpatia e amor;
pois Ele traça da causa ao efeito. Aquele que é mais facilmente
tentado e mais inclinado a errar é o objeto especial de Sua
solicitude”. Ed 294.
“Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se
compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece nossa estrutura;
lembra-se de que somos pó ”. Salmos 103: 13, 14.
“Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus
por causa de nossas falhas e erros; mas não devemos desanimar.
Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não somos abandonados, não
somos esquecidos e rejeitados por Deus. Não; Cristo está à destra
de Deus, que também intercede por nós. Diz o amado João: ‘Estas
coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos
um Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo’. E não esqueçais
das palavras de Cristo: ‘O próprio Pai vos ama’. Ele deseja
restaurar-vos para Si mesmo, para ver a Sua própria pureza e
santidade refletida em vós. E se somente vos entregardes a Ele,
Aquele que começou uma boa obra em vós, a levará avante até o dia
de Jesus Cristo. Ore com mais fervor; acredite mais plenamente”.
SC 64.
“Todos são falíveis, todos cometem erros e caem em pecado; mas se
o transgressor estiver disposto a ver seus erros, conforme são
esclarecidos pelo convincente Espírito de Deus, e com humildade
de coração os confessar, ... então ele pode ser restaurado”. KH
238.
“Caíste em pecado? Então, sem demora, busca a Deus por
misericórdia e perdão... A misericórdia ainda é estendida ao
pecador. O Senhor está nos chamando em todas as nossas vagueações:
‘Voltem, filhos rebeldes, e Eu curarei vossas quedas’. A bênção
de Deus pode ser nossa se dermos ouvidos à voz suplicante de Seu
Espírito”. 5T 177.
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“Lembre-se disso. Se cometeste erros, certamente obterás uma
vitória se vir esses erros e considerá-los como sinais de
advertência.
Assim,
transformas
a
derrota
em
vitória,
decepcionando o inimigo e honrando o teu Redentor”. COL 332.
“Porque o Senhor teu Deus é misericordioso e compassivo e não
desviará de vós o Seu rosto, se voltares para Ele”. 2 Cron. 30:9.
ARREPENDA-SE, CONFESSE E VOLTE PARA ELE
“Arrependei-vos e tornai-vos de todas as vossas transgressões;
assim a iniquidade não será vossa ruína. Lançai fora de vós todas
as vossas transgressões com as quais haveis transgredido; e fazeivos um novo coração e um novo espírito; pois, por que razão
morreríeis, ó casa de Israel? Pois não tenho prazer na morte do
que morre, diz o Senhor Deus; portanto, convertei-vos e vivei”.
Ezequiel 18:30 e 31.[Na KJV lemos: ‘make you a new heart’, isto é,
fazei, ou produzi, um novo coração. Isto, naturalmente, deve ser feito
num processo de cooperação com Deus. Nota do tradutor]

“Se formos vencidos, não demoremos para nos arrepender e aceitar
o perdão que nos colocará em terreno vantajoso. Se nos
arrependermos e acreditarmos, o poder purificador de Deus será
nosso. Sua graça salvadora é oferecida gratuitamente.... Nenhum
pecador precisa se perder. Pleno e gratuito é o dom da graça
salvadora”. GAG 179.
“O Senhor... é longânimo para conosco, não querendo que ninguém
pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento”. 2 Pedro 3: 9.
“Deus não nos abandona por causa dos nossos pecados. Podemos
cometer erros e entristecer Seu Espírito, mas quando nos
arrependemos e vamos a Ele com o coração contrito, Ele não nos
rejeita. Existem obstáculos a serem removidos. Sentimentos errados
têm sido acariciados e tem havido orgulho, suficiência própria,
impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. Pecados
devem ser confessados; deve haver uma obra de graça mais profunda
no coração”. FW 35.
“Não há segurança, nem repouso, nem justificativa na transgressão
da lei. O homem não pode esperar permanecer inocente diante de
Deus e em paz com Ele pelos méritos de Cristo, enquanto continua
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no pecado. Ele deve parar de transgredir e se tornar leal e
verdadeiro”. 1SM 213.
“Cada dia que permaneces em pecado, estás nas fileiras de Satanás;
e se adoeceres e morreres sem arrependimento, estarás perdido”.
RH 12-24-1889.
“Um pecado sem arrependimento é o suficiente para fechar os
portões do céu para ti. Foi porque o homem não podia ser salvo
com uma mancha de pecado sobre si, que Jesus veio para morrer na
cruz do Calvário”. ST 3-17-1890.
“Sua única segurança é vir a Cristo e cessar de pecar neste exato
momento. A doce voz da misericórdia está soando em seus ouvidos
hoje, mas quem pode dizer se ela soará amanhã?” ST 8-29-1892.
“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está
perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem injusto os seus
pensamentos; e se converta para o Senhor, que se compadecerá dele;
e ao nosso Deus, porque Ele perdoará abundantemente”. Isaías 55:
6,7.
“Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado; e salva
os contritos de espírito”. Salmos 34:18.
“Quando o homem peca contra um Deus santo e misericordioso, não
pode seguir caminho mais nobre do que se arrepender sinceramente
e confessar seus erros com lágrimas e amargura de alma. Isso Deus
requer dele; Ele não aceitará nada menos do que um coração
quebrantado e contrito”. 4T 178, 179.
“Se meu povo, que é chamado pelo Meu nome, se humilhar e orar e
buscar minha face e se converter de seus maus caminhos; então
ouvirei do céu e perdoarei seus pecados”. 2 Crônicas 7:14.
“O povo de Deus deve agir com compreensão. Eles não devem ficar
satisfeitos até que todo pecado conhecido seja confessado; então
é seu privilégio e dever acreditar que Jesus os aceita”. 1T 167.
Deus sempre lida com os pecados conhecidos, mas devemos lembrar
que todos os pecados secretos são pecados conhecidos. Eles não
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são pecados inconscientes, mas apenas você e Deus sabem quais são.
Todos eles devem ser deixados, confessados e perdoados.
“A lei de Deus leva em consideração o ciúme, a inveja, o ódio, a
malignidade, a vingança, a luxúria e a ambição que surgem na alma,
mas não encontraram expressão na ação exterior, porque a
oportunidade, não a vontade, estava faltando. E essas emoções
pecaminosas serão levadas em conta no dia em que ‘Deus trará a
juízo todas as obras, com todas as coisas secretas, sejam boas ou
más’. 1SM 217.
Pode haver pecados de ignorância, mas Deus cuida deles.
“Jesus está diante da arca, fazendo Sua intercessão final por
todos aqueles por quem ainda perdura a misericórdia e por aqueles
que ignorantemente transgrediram a lei de Deus. Essa expiação é
feita pelos justos mortos e também pelos justos vivos. Inclui
todos os que morreram confiando em Cristo, mas que, não tendo
recebido a luz sobre os mandamentos de Deus, pecaram por
ignorância ao transgredirem Seus preceitos”. EW 254.
“Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não
há provisão feita para a cegueira voluntária”. 5BC 1145.
“Os olhos de Deus não dormem. Ele conhece cada pecado que está
oculto aos olhos mortais. O culpado sabe exatamente quais pecados
confessar para que sua alma fique limpa diante de Deus. Jesus
agora está dando a eles a oportunidade de confessar, se arrepender
com profunda humildade e purificar suas vidas obedecendo e vivendo
a verdade”. 1T 156.
“A verdadeira confissão é sempre de um caráter específico e
reconhece pecados específicos. Eles podem ser de tal natureza que
só podem ser apresentados a Deus; podem ser erros que devem ser
confessados a pessoas que sofreram danos por eles; ou podem ser
de caráter público e devem ser confessados publicamente. Mas toda
confissão deve ser definida e direta, reconhecendo os próprios
pecados dos quais você é culpado”. SC 38.
“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.
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“Há apenas uma provisão feita para o transgressor. O
arrependimento fiel e a confissão do pecado, e a fé no sangue
purificador de Cristo, trarão o perdão, e perdão será escrito
diante do seu nome”. 2T 293.
“Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado
é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa
iniquidade, e em cujo espírito não há malícia”. Salmos 32: 1, 2.
“O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado”. 1
João 1:7.
PERDOEM UNS AOS OUTROS.
“Ficai
ele se
dia, e
me; tu

atentos; se teu irmão pecar contra ti, repreende-o; e se
arrepender, perdoe-o. E se pecar contra ti sete vezes no
sete vezes no dia vier novamente a ti, dizendo: Arrependodeverás perdoá-lo”. Lucas 17: 3, 4.

“Se um irmão errar, perdoe-o se ele te pedir. Se ele não for
humilde o suficiente para pedir, perdoe-o em seu coração e
expresse seu perdão em palavras e ações. Então, o peso do pecado
dele não recairá em nenhum grau sobre você. ‘Considera a ti mesmo,
para que não sejas tentado’.... E não devemos apenas perdoar sete
vezes, mas setenta vezes sete. Tão frequentemente quanto Deus nos
perdoa, devemos perdoar ao outro.
“Um homem nunca deve dizer a outro: ‘Quando eu vir que você se
corrigiu, então eu o perdoarei’. Este não é o plano de Deus. Isso
está de acordo com as sugestões da natureza humana. Ao mostrar
que você não deseja ter comunhão com seu irmão, você não apenas
magoa a alma dele e a sua, mas também fere e machuca o coração de
Cristo”. RH 4-8-1902.
“Perdoe de coração seu irmão”. Mateus 18:35 RSV.
“Que toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e calúnia e toda
a malícia sejam afastados de vós, e sejam bons uns para com os
outros, de coração compassivo, perdoando-vos uns aos outros, assim
como Deus por amor de Cristo vos perdoou”. Efésios 4:31.
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“Mas, se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não
perdoará as vossas ofensas”. Marcos 11:26.
“Aquele que se recusa a perdoar está, deste modo, rejeitando sua
própria esperança de perdão”. COL 247.
“É verdade que outrora ele pôde ter recebido perdão; mas seu
espírito impiedoso mostra que ele agora rejeita o amor perdoador
de Deus. Ele se separou de Deus e está na mesma condição de antes
de ser perdoado. Ele negou seu arrependimento, e seus pecados
estão sobre ele como se não tivesse se arrependido”. COL 251.
AJUDE A RESTAURAR OS CAÍDOS.
“Irmãos, se um homem for surpreendido nalguma falta, vós que sois
espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão; considerando a
ti mesmo, para que também não sejas tentado”. Gálatas 6:1,2.
“É sempre humilhante ter os erros apontados. Não torne a
experiência mais amarga com censuras desnecessárias. A crítica
cruel traz desânimo, tornando a vida sem brilho e infeliz.
“Meus irmãos, predominem mais pelo amor do que pela severidade.
Quando o culpado se torna consciente de seu erro, tome cuidado
para não destruir seu respeito próprio. Não procurem machucar e
ferir, mas sim restaurar e curar”. 7T 265.
“Quanto aos que persistem no pecado, repreenda-os na presença de
todos, para que os demais tenham temor”. 1 Tim. 5:20 RSV.
“Cristo ensinou claramente que aqueles que persistem no pecado
declarado devem ser separados da igreja, mas Ele não nos confiou
a obra de julgar o caráter e os motivos”. COL 71.
“‘Não julgueis, para que não sejais julgados’. Não te considere
melhor do que os outros homens, colocando-te como seu juiz. Visto
que não podes discernir o motivo, és incapaz de julgar o outro”.
DA 314 49.
“...Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do
tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas
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das trevas, como também
coração”. 1 Cor. 4: 4, 5.

tornará manifestas as intenções do

“Julgar e reprovar são duas coisas diferentes. Deus confiou a Seus
servos a obra de reprovar com amor os que erram; mas Ele proibiu
e condenou o julgamento impensado tão comum entre os crentes
professos”. RH 29/10/1901.
“Fale de coragem para as pessoas; eleve-as a Deus em oração.
Muitos que foram vencidos pela tentação estão humilhados por seus
fracassos e sentem que é em vão aproximar-se de Deus; mas esse
pensamento é sugestão do inimigo. Quando pecarem e sentirem que
não podem orar, diga-lhes que então é a hora de orar. Eles podem
estar envergonhados e profundamente humilhados; mas ao confessarem
seus pecados, Aquele que é fiel e justo os perdoará e os purificará
de toda injustiça”. MH 181.
“...Se ele abandonar o seu pecado e fizer o que é lícito e justo;
se o ímpio restituir o penhor, restituir o que havia roubado,
andar nos estatutos da vida, sem cometer iniquidade; ele
certamente viverá, não morrerá”. Ezequiel 33:14,15.
“Não é tarde demais para que os erros sejam corrigidos. Mostre
seu arrependimento pelos erros do passado redimindo o tempo. Onde
você ofendeu alguém, faça a restituição conforme vier à sua mente.
Esta é a sua única esperança do amor perdoador de Deus”. 3T 549,
550.
“Produzi, portanto, frutos dignos, de arrependimento”. Lucas 3:8.
“Se prejudicarmos outras pessoas por meio de qualquer transação
comercial injusta,... Devemos confessar nosso erro e fazer
restituição, tanto quanto estiver em nosso alcance”. DA 556.
“Não podes acertar todos
prejudicaste foram para os
contra ti. Nesses casos, o
oferta pela culpa ao altar
perdoará. Mas aonde puderes,
5T 339.

os casos, pois alguns dos quais
túmulos, e a conta está registrada
melhor que podes fazer é trazer uma
do Senhor, e Ele te aceitará e te
faze uma reparação aos injustiçados”.
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“Quando um homem for culpado... ele deverá confessar o pecado que
cometeu”. Lev. 5:5.
“Os culpados sabem exatamente quais pecados confessar para que
suas almas sejam limpas diante de Deus”. 1T 156.
“Se houve injustiças... se inveja, malícia, amargura, más
suspeitas existiram, confesse esses pecados, não de uma maneira
geral, mas vá pessoalmente para seus irmãos e irmãs. Seja
definido. Se você cometeu um erro e eles vinte, confesse-o como
se você fosse o principal ofensor. Pegue-os pela mão, deixe seu
coração amolecer sob a influência do Espírito de Deus e diga:
‘Você me perdoa?’”. OHC 370.
“Revesti-vos então, como os escolhidos de Deus, santos e amados,
de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, tolerando
uns aos outros, e, perdoando-vos uns aos outros, caso alguém tiver
alguma reclamação contra o outro; assim como o Senhor vos perdoou,
deveis também perdoar. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que
une tudo em perfeita harmonia. E deixai a paz de Cristo governar
em vossos corações, para a qual, de fato, fostes chamados em um
só corpo”. Colossenses 3: 12-15.
ASSEGURE-SE DE SEU CHAMADO E ELEIÇÃO
“Com diligência, assegurai-vos de vossa vocação e eleição; porque
se fizerdes estas coisas, nunca tropeçareis; porque assim vos será
amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo”. 2 Pedro 1:10, 11.
“O chamado e a justificação não são a mesma coisa. O chamado é a
atração do pecador a Cristo, e é uma obra realizada pelo Espírito
Santo no coração, convencendo do pecado e convidando ao
arrependimento”. 1SM 390.
“Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos”. Mateus 22:14.
“Muitos ouvem o convite de misericórdia, são testados e provados;
mas poucos são selados com o selo do Deus vivo. Poucos se
humilharão como uma criança, para que possam entrar no reino dos
céus”. 5T 50.
93

“O Senhor me mostrou o perigo de permitir que nossa mente se encha
de pensamentos e preocupações mundanas... pois, se a mente está
cheia de outras coisas, a verdade presente é excluída e não há
lugar em nossas testas para o selo do Deus vivo”. EW 58.
“Não é qualquer selo ou marca que possa ser vista, mas um
estabelecimento
na
verdade,
tanto
intelectual
quanto
espiritualmente, para que não possam ser demovidos”. 4BC 1161.
“Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nosso
caráter tiver uma mancha ou nódoa sobre ele. Cabe a nós remediar
os defeitos de nosso caráter e limpar o templo da alma de toda
contaminação”. 5T 214.
“Quando a alma foi purificada, é dever do cristão mantê-la
imaculada”. SD 99.
“Perfeição moral é exigida de todos”. COL 330.
“Sede diligentes para que sejais achados por Ele em paz, sem
mancha e sem culpa”. 2 Pedro 3:14.
“Somente os bem-aventurados e santos estarão prontos para a
primeira ressurreição; pois quando Cristo vier, Ele não mudará o
caráter”. ST 2-9-1891.
“É o caráter espiritual e moral que tem valor aos olhos do Céu, e
que sobreviverá à sepultura e se tornará glorioso com a
imortalidade pelos séculos sem fim da eternidade”. 1SM 259.
“O próprio Cristo decidirá quem é digno de habitar com a família
do céu. Ele julgará a cada homem de acordo com suas palavras e
suas obras. A profissão não é nada na escala (da balança). É o
caráter que decide o destino”. COL 74; (parênteses acrescentados).
“Rogo-vos... que levem uma vida digna da vocação para a qual
fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência,
tolerando uns aos outros no amor, ansiosos por manter a unidade
do Espírito pelo vínculo da paz”. Efésios 4: 1-3.
“Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; para que
sejais irrepreensíveis e inculpáveis, filhos de Deus, sem
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reprovação, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual
resplandeceis como luzes no mundo; expondo a palavra da vida”.
Filip. 2: 14-16.
“Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade”.
1 Tessal. 4:7.
“Para que apresenteis os louvores dAquele que vos chamou das
trevas para a sua luz maravilhosa”. 1 Pedro 2: 9.
“Visto como seu divino poder nos deu todas as coisas que dizem
respeito à piedade, pelo conhecimento dAquele que nos tem chamado
à glória e virtude; pelas quais nos são dadas grandes e preciosas
promessas; para que por elas sejais participantes da natureza
divina, tendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há
no mundo”. 2 Pedro 1: 3,4.
“Nenhum de nós tem que desculpar nosso temperamento precipitado,
nosso caráter deformado, nosso egoísmo, inveja, ciúme ou qualquer
impureza de alma, corpo ou espírito. Deus nos chamou para a glória
e virtude. Devemos obedecer ao chamado”. RH 4-24-1900.
“Em todos os tempos e em todas as nações, aqueles que creem que
Jesus pode e irá salvá-los pessoalmente do pecado, são os eleitos
e escolhidos de Deus; são o Seu tesouro peculiar. Eles obedecem
ao Seu chamado e saem do mundo e se separam de todo pensamento
impuro e prática impura.... É um triste fato que a grande maioria
do professo povo de Deus não tem tido fé em Cristo como Salvador
pessoal. Se tivessem acreditado nas promessas de Deus registradas
para eles, teriam sido receptores diários da graça de Deus, e
teriam vencido pelos méritos de um Salvador crucificado e
ressuscitado”. RH 8-1-1893.
“Revesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de
compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportandovos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver
alguma reclamação contra o outro; assim como o Senhor vos perdoou,
também deveis perdoar. E, acima de tudo, revesti-vos de amor, que
une tudo em perfeita harmonia”. Colossenses 3: 12-15.
“E oro para que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e
em todo julgamento; para que aproveis as coisas excelentes; para
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que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo; cheios dos
frutos de justiça, que vêm por Jesus Cristo”. Filip. 1: 9-11.
“Que o amor seja genuíno; aborrecei o que é mau, apegai-vos ao
que é bom; amai-vos uns aos outros com afeto fraternal; em mostrar
honra excedei-vos uns aos outros. Nunca esmoreçais em zelo,
ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos em vossa
esperança, sede pacientes nas tribulações, sede constantes na
oração. Contribuí com as necessidades dos santos, praticai a
hospitalidade.... Se possível, no que depender de vós, vivei em
paz com todos”. Rom. 12: 9-18 RSV.
“E, finalmente, sede todos de um mesmo espírito, compassivos,
amando os irmãos, de coração terno e mente humilde. Não retribuais
o mal com o mal ou injúria com injúria; mas, pelo contrário,
bendizendo, porque para isso fostes chamados, para que possais
obter uma bênção”. 1 Pedro 3: 8, 9 RSV.
“Guarda, com toda diligência, o teu coração; pois dele procedem
as fontes da vida”. Prov. 4:23.
“O diligente cuidado do coração é essencial para um crescimento
saudável na graça”. SD 99.
CRESÇA NA GRAÇA CONTINUAMENTE
“Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo”. 2 Pedro 3:18.
“Jesus, como um homem, era perfeito, mas Ele cresceu na graça. ‘E
Jesus crescia em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e
com os homens’. Até o cristão mais perfeito pode aumentar
continuamente no conhecimento e no amor de Deus”. 1T 339, 340.
“Primeiro a folha, depois a espiga, depois o grão inteiro na
espiga”. Marcos 4:28.
“Em cada estágio de desenvolvimento, nossa vida pode ser perfeita;
no entanto, se o propósito de Deus para nós for cumprido, haverá
um avanço contínuo. A santificação é uma obra para toda a vida. À
medida que nossas oportunidades se multiplicam, nossa experiência
aumentará e nosso conhecimento aumentará. Devemos nos tornar
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fortes para assumir responsabilidades, e nossa maturidade será
proporcional aos nossos privilégios”. COL 65, 66.
“Ao receberdes o Espírito de Cristo - o Espírito de amor altruísta
e trabalho pelos outros - crescereis e produzireis frutos. As
graças do Espírito amadurecerão em vosso caráter. Vossa fé
aumentará, vossas convicções se aprofundarão, vosso amor se
tornará perfeito. Mais e mais refletireis a semelhança de Cristo
em tudo o que é puro, nobre e amável”. COL 68.
“Devemos crescer em todos os sentidos naquele que é a cabeça, em
Cristo”. Efésios 4:15.
“Nosso trabalho consiste em nos esforçarmos para alcançar em nossa
esfera de ação a perfeição que Cristo em Sua vida na Terra alcançou
em todas as fases do caráter”. KH 130.
“Cristo procura reproduzir-Se no coração dos homens; e Ele faz
isso por meio daqueles que acreditam Nele. O objetivo da vida
cristã é a produção de frutos - a reprodução do caráter de Cristo
no crente, para que possa ser reproduzido em outros”. COL 67.
“Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos amados; e andai em
amor, como Cristo também nos amou”. Efésios 5: 1.
“Ninguém é um cristão vivo a menos que tenha uma experiência
diária nas coisas de Deus e pratique diariamente a abnegação,
carregando alegremente a cruz e seguindo a Cristo. Todo cristão
avançará diariamente na vida religiosa”. 2T 505.
“A santificação não é obra de um momento, uma hora ou um dia. É
um crescimento contínuo na graça. Não sabemos num dia quão forte
será nosso conflito no dia seguinte. Satanás vive e está ativo, e
todos os dias precisamos clamar fervorosamente a Deus por ajuda e
força para resisti-lo. Enquanto Satanás reinar, teremos que
subjugar a nós mesmos, teremos assaltos a vencer e não há ponto
de parada, não há ponto em que possamos ir e dizer que alcançamos
plenamente”. 1T 340.
Assaltos ou assédios são situações e tentações que virão a você,
mas você pode manter-se submisso a Deus e obter vitória todos os
dias. Este é o nosso tempo de prova.
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“Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos influências
adversas. Haverá provocações para testar o temperamento; e é ao
enfrentá-las com um espírito correto que as graças cristãs são
desenvolvidas. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes,
bondosos e tolerantes, alegres em meio a desgastes e irritações.
Dia após dia, ano após ano, iremos conquistar a nós mesmos e
crescer em nobre heroísmo. Esta é a nossa designada tarefa; mas
não pode ser realizada sem a ajuda de Jesus, sem resoluta decisão,
inabalável propósito, contínua vigilância e incessante oração”.
MH 487.
“Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que
possamos obter misericórdia e encontrar graça para socorro em
tempos de necessidade”. Hebreus 4:16.
“A graça de Cristo é essencial a cada dia, a cada hora. A menos
que esteja conosco continuamente, as contradições do coração
natural aparecerão e a vida apresentará um serviço dividido”. 6BC
1117.
“Tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo
Jesus”. 2 Tim. 2:1.
“Ele lhe dará a graça de ser paciente, dar-lhe-á a graça de
confiar. Dar-lhe-á graça para superar a inquietação, aquecerá seu
coração com Seu próprio doce Espírito, reavivará sua alma em sua
fraqueza”. 2SM 231, 232.
“A minha graça te basta; pois minha força se aperfeiçoa na
fraqueza”. 2 Cor.12: 9.
“Abundante graça foi fornecida para que a alma crente possa ser
mantida livre de pecado, pois todo o céu, com seus recursos
ilimitados, foi colocado sob nosso comando”. 1SM 394.
“No dom incomparável de Seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro
com uma atmosfera de graça tão real quanto o ar que circula ao
redor do globo. Todos os que escolherem respirar esta atmosfera
vivificante viverão e crescerão até a estatura de homens e
mulheres em Cristo Jesus”. SC 68.
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“Que uma fé viva corra como fios de ouro no desempenho até mesmo
dos menores deveres. Então, todo o trabalho diário promoverá o
crescimento cristão. Haverá um contínuo olhar para Jesus. O amor
por Ele dará força vital a tudo o que é empreendido. Esta é a
verdadeira santificação, pois a santificação consiste no
desempenho alegre dos deveres diários em perfeita obediência à
vontade de Deus”. COL 360.
“O próprio Deus da paz vos santifique em tudo; e que o vosso
espírito, alma e corpo sejam mantidos sãos e irrepreensíveis na
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel,
e Ele o fará”. 1Thess. 5:23
LEVE TEUS FILHOS A JESUS
“E traziam-lhe os pequeninos, para que lhes tocasse, mas os
discípulos repreendiam os que lhos traziam. Jesus, porém, vendo
isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e
não os impeçais; porque dos tais é o reino de Deus.... E, tomandoos nos braços, colocou as mãos sobre eles e os abençoou”. Marcos
10: 13-16.
“As crianças são presas legítimas do inimigo, porque não são
súditos da graça, não experimentaram o poder purificador de Jesus
e os anjos maus têm acesso a essas crianças; e alguns pais são
descuidados e permitem que eles trabalhem com pouca restrição. Os
pais têm um grande trabalho a fazer neste assunto, corrigindo e
subjugando seus filhos, e então trazendo-os a Deus e reclamando
Sua bênção sobre eles. Pelos esforços fiéis e incansáveis dos pais
e pela bênção e graça rogadas de Deus sobre os filhos, o poder
dos anjos maus será quebrado, uma influência santificadora será
derramada sobre os filhos, e os poderes das trevas terão que
devolver (sua presa)”. RH 3-28-1893; (parênteses acrescentados).
“Que as mães venham a Jesus com suas perplexidades. Elas
encontrarão graça suficiente para ajudá-las a cuidar dos filhos.
Os portões estão abertos para todas as mães que colocam seus
fardos aos pés do Salvador. Aquele que disse: ‘Deixai que as
criancinhas venham a Mim, e não as proibais’, ainda convida as
mães a conduzirem seus filhos para serem abençoados por Ele. Mesmo
o bebê nos braços de sua mãe pode viver sob a sombra do TodoPoderoso por meio da fé da mãe que ora. João Batista foi cheio do
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Espírito Santo desde o seu nascimento. Se quisermos viver em
comunhão com Deus, também podemos esperar que o Espírito divino
molde nossos pequeninos, desde os primeiros momentos”. DA 512.
“Aos pais e mães, Deus colocou a responsabilidade de salvar seus
filhos do poder do inimigo. Esta é a sua obra, uma obra que de
maneira alguma devem negligenciar. Os pais que têm uma viva
ligação com Cristo não descansarão até que vejam seus filhos
seguros no redil. Eles farão disso o fardo de suas vidas”. 7T 10.
“Vinde com humildade, com o coração cheio de sensibilidade e com
o senso das tentações e perigos diante de vós e de vossos filhos;
pela fé, atai-os sobre o altar, suplicando por eles o cuidado do
Senhor. Anjos ministradores protegerão as crianças que são assim
dedicadas a Deus. É dever dos pais cristãos, pela manhã e à noite,
por meio de oração fervorosa e fé perseverante, fazer uma cerca
ao redor de seus filhos. Devem instruí-los com paciência, ensinálos de maneira gentil e incansável como viver para agradar a
Deus”. 1T 397, 398.
Se você falhou em treinar seus filhos da maneira certa, ainda há
uma oportunidade para fazê-lo. Nossos filhos tinham 22, 21 e 13
anos quando finalmente experimentamos o verdadeiro Cristianismo.
Procuramos nossos filhos e reconhecemos como havíamos falhado com
eles de tantas maneiras e pedimos perdão. Então o Senhor pode
trabalhar para ajudar nossos filhos!
“Se os pais virem um estado diferente de coisas em sua família,
que se consagrem totalmente a Deus, e o Senhor planejará maneiras
e meios pelos quais uma transformação possa ocorrer em sua casa”.
CG 172.
“Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e
terrível dia do Senhor; e ele converterá o coração dos pais aos
filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que Eu não venha
e fira a terra com maldição”. Malaquias 4: 5 e 6.
“Prepare-se para a vinda do Senhor. Este é o dia da preparação.
Ponha seu coração em ordem e trabalhe zelosamente por seus filhos.
Uma entrega sem reservas a Deus varrerá as barreiras que por tanto
tempo resistiram as aproximações da graça celestial. Quando você
levar a cruz e seguir a Cristo, quando você colocar sua vida em
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conformidade com a vontade
convertidos”. RH 7-15-1902.
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“Porventura tirar-se-ia a presa do poderoso, ou escapariam os
legalmente presos? Mas assim diz o Senhor: Até os cativos do
poderoso serão levados, e a presa do tirano será libertada; porque
Eu contenderei com aquele que contende contigo, e salvarei teus
filhos”. Isaías 49:24, 25.
“Sua ‘mão não está encolhida, para que não possa salvar; nem seu
ouvido está surdo, que não possa ouvir’; e se os pais cristãos O
buscarem seriamente, Ele porá em suas bocas muitos argumentos, e
por amor de Seu nome trabalhará poderosamente em seu favor na
conversão de seus filhos”. 5T 323.
“Se você falhou em seu dever para com sua família, confesse seus
pecados diante de Deus. Reúna seus filhos ao seu redor e reconheça
sua negligência. Diga-lhes que deseja efetuar uma reforma no lar
e peça-lhes que o ajudem a tornar o lar o que deve ser. Leia para
eles as instruções encontradas na palavra de Deus. Ore com eles;
e peça a Deus que poupe suas vidas e os ajude a se prepararem para
um lar em Seu reino. Desse modo, você pode começar uma obra de
reforma; e então continue a andar no caminho do Senhor”. CG 557,
558.
“Leia para eles o ensino da Bíblia a respeito da conversão. Mostre
qual é o fruto da conversão, a evidência de que amam a Deus.
Mostre que a verdadeira conversão é uma mudança de coração, de
pensamentos e propósitos. Os maus hábitos devem ser abandonados.
Os pecados de falar mal, de ciúme, de desobediência, devem ser
eliminados. Uma guerra deve ser travada contra todo mal traço de
caráter”. 6T 95.
“Trate seus filhos de maneira honesta e fiel. Trabalhe com coragem
e paciência. Não tema as cruzes, não poupe tempo ou trabalho,
fardos ou sofrimento. O futuro de seus filhos testificará o
caráter de seu trabalho. A fidelidade a Cristo de sua parte pode
ser melhor expressa no caráter simétrico de seus filhos do que de
qualquer outra forma”. 5T 40.
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“Uma família bem ordenada e disciplinada fala mais em nome do
Cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados”. AH
32.
“A grau do seu cristianismo é medido pelo caráter de sua vida
doméstica. A graça de Cristo permite que seus possuidores tornem
o lar um lugar feliz, cheio de paz e descanso”. CG 481.
“Deus deseja que você se consagre totalmente a Ele e represente
Seu caráter no círculo familiar”. CG 481.
“Seja... um exemplo... na palavra, na conversação, na caridade,
no espírito, na fé, na pureza”. 1 Tim. 4:12.
“Poucos pais percebem como é importante dar aos filhos a
influência de um exemplo piedoso... Nenhum outro meio é tão eficaz
em treiná-los nas linhas corretas”. RH 10-12-1911.
“Que os pais vivam no lar a vida de Cristo, e a transformação na
vida de seus filhos testificará do poder milagroso de Deus”. RH
7-8-1902.
“Assim como você se comporta em sua vida doméstica, está
registrado nos livros do céu. Aquele que deseja se tornar um santo
no céu deve primeiro se tornar um santo em sua própria família”.
AH 317.

DISCIPLINE TEUS FILHOS COM AMOR
“Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na
disciplina e admoestação do Senhor”. Efésios 6: 4.
“O pai, como sacerdote da casa, deve tratar seus filhos com
delicadeza e paciência. Ele deve ter cuidado para não despertar
neles uma disposição combativa. Ele não deve permitir que a
transgressão fique sem correção, mas há uma maneira de corrigir
sem despertar as piores paixões no coração humano. Que ele fale
com amor com seus filhos, dizendo-lhes como o Salvador está triste
por sua conduta; e então que se ajoelhe com eles diante do trono
da graça e apresente-os a Cristo, orando para que Ele tenha
compaixão deles e os conduza ao arrependimento e a pedir perdão.
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Tal disciplina quase sempre quebra o coração mais teimoso”. CG
286, 287.
“Nunca os pais deveriam causar dor a seus filhos com severidade
ou cobranças irracionais. A aspereza leva as almas para a rede de
Satanás”. AH 308.
“Algumas crianças logo esquecerão um mal que o pai e a mãe fizeram
a elas; mas outras crianças de constituição diferente não podem
esquecer o castigo severo e irracional que não mereciam. Assim,
suas almas são feridas e suas mentes confusas”. CG 249.
“Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos; pois eu vos digo
que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está
nos céus”. Mateus 18:10.
“Quando os filhos perdem o autocontrole e falam palavras
veementes, os pais devem ficar em silêncio por um tempo, sem
reprovar nem condenar. Nessas ocasiões, o silêncio vale a pena e
fará mais para trazer arrependimento do que quaisquer palavras
que possam ser proferidas. Satanás se agrada quando os pais
irritam os filhos por falar palavras ásperas e iradas. Paulo deu
uma advertência sobre este ponto: ‘Pais, não provoqueis a ira de
vossos filhos, para que não fiquem desanimados’. Eles podem estar
muito errados, mas não podeis conduzi-los ao certo perdendo a
paciência com eles. Deixai sua calma ajudar a restaurá-los a um
estado de espírito adequado”. RH 1-24-1907.
“O amor quebra todas as barreiras. Que não haja repreensão, nem
comandos raivosos e em voz alta”. RH 7-8-1902.
“Fique calmo, livre de raiva, de modo que se convençam de que você
os ama, mesmo que você os castigue”. CG 249.
“O amor é paciente e gentil; ... não é arrogante ou rude. O amor
não insiste em seu próprio caminho; não é irritável ou
ressentido”. 1 Cor. 13: 4, 5.
“Que nenhuma palavra de irritação, aspereza ou paixão escape de
seus lábios. A graça de Cristo aguarda o seu pedido. Seu Espírito
assumirá o controle de seu coração e consciência, presidindo suas
palavras e ações. Nunca perca o respeito próprio por palavras
103

precipitadas e impensadas. Veja que suas palavras sejam puras,
sua conversa sagrada. Dê a seus filhos um exemplo do que você
deseja que eles sejam”. CG 219.
“Pais e mães, se palavras opostas saem de vossos lábios, estais
ensinando vossos filhos a falarem da mesma maneira, e a influência
refinadora do Espírito Santo é anulada”. CG 219.
“A maior
cuidados
resultado
doméstico
linguagem

parte dos aborrecimentos da vida, seus desgastantes
diários, suas dores de cabeça, sua irritação, é o
de um temperamento descontrolado. A harmonia do círculo
é frequentemente quebrada por uma palavra precipitada e
abusiva. Quão melhor seria se não fosse dita”. 4T 348.

“Nunca deveríamos perder o controle de nós mesmos. Mantenhamos
sempre diante de nós o Padrão perfeito. É pecado falar com
impaciência e irritação ou sentir raiva - mesmo que não falemos.
Devemos andar dignos, dando uma representação correta de Cristo.
Falar uma palavra irada é como uma pederneira que golpeia;
imediatamente desperta sentimentos de ira”. CG 95.
“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a
ira”. Prov. 15: 1.
“A impaciência traz o inimigo de Deus e do homem para vossa família
e expulsa os anjos de Deus. Se estais permanecendo em Cristo e
Cristo em vós, não podeis falar palavras iradas. Pais e mães,
rogo-vos, pelo amor de Cristo, que sejam gentis, ternos e
pacientes em vossas casas”. HP 99.
“Temos muito que aprender no que diz respeito à educação infantil.
Ao ensinar os pequenos a fazer as coisas, não devemos repreendêlos. Nunca deveríamos dizer: ‘Por que você não fez isso?’ Diga,
‘Filhos, ajudem a mãe a fazer isso’; ou, ‘Venham, crianças, vamos
fazer isso’. Seja sua companheira nessas coisas. Quando eles
terminarem seu trabalho, elogie-os”. RH 6-23-1903.
“Um olhar de aprovação, uma palavra de encorajamento ou elogio,
será como a luz do sol em seus corações”. ML 173.
“O pai deve impor em sua família as virtudes mais difíceis energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência
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e utilidade prática. E o que exige de seus filhos, ele mesmo deve
praticar, ilustrando essas virtudes em seu próprio ser viril.
“Mas, pais, não desencorajem seus filhos. Combine afeto com
autoridade, gentileza e simpatia com firme restrição”. MH 391.
“Faça com que os jovens sintam que merecem confiança, e poucos
são os que não procurarão provar que são dignos dessa confiança.
Pelo mesmo princípio, é melhor pedir do que comandar; aquele a
quem se dirige tem oportunidade de provar que é leal aos princípios
corretos. Sua obediência é o resultado de escolha e não de
compulsão”. Ed 290.
“O objetivo da disciplina é o treinamento da criança para
governar-se a si mesma. Ela deve aprender autoconfiança e
autocontrole. Portanto, tão logo seja capaz de compreender, sua
razão deve ser atraída para a obediência. Que todos os que tratam
com ela mostrem obediência para ser justo e razoável. Ajude-a a
ver que todas as coisas são regidas por leis e que a desobediência
leva, no final, ao desastre e ao sofrimento”. Ed 287.
“Instrui a criança no caminho em que deve andar, e quando
envelhecer não se desviará dele”. Prov. 22: 6.
“A menos que os pais tornem a primeira tarefa de suas vidas guiar
os pés de seus filhos no caminho da retidão desde os primeiros
anos, o caminho errado será escolhido antes do certo”. ML 261.
“A vara e a repreensão dão sabedoria, mas uma criança entregue a
si mesma envergonha sua mãe”. Prov. 29:15.
“Quanto mais cedo a vontade ceder à vontade dos pais e quanto mais
completa for a submissão, menos difícil será ceder às exigências
de Deus. E ninguém pode esperar o amor e as bênçãos de Deus se
não aprender a obedecer aos Seus mandamentos e a se erguer
firmemente contra a tentação”. SD 130.
“Mães, certifiquem-se de disciplinar adequadamente seus filhos
durante os primeiros três anos de vida. Não permita que eles
formem seus desejos e vontades. A mãe deve cuidar de seu filho.
Os primeiros três anos é o tempo para dobrar o pequeno ramo. As
mães devem entender a importância atribuída a este período. É
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então que a base é lançada. Se essas primeiras lições foram
defeituosas, como muitas vezes são, pelo amor de Cristo, pelo bem
do futuro e do bem eterno de seus filhos, procure reparar o mal
que você cometeu. Se você esperou até que seus filhos completassem
três anos para começar a ensinar-lhes autocontrole e obediência,
procure fazê-lo agora, mesmo que seja muito mais difícil”. CG 194.
“Muitos pais terão que finalmente prestar uma horrível conta por
sua negligência para com os filhos. Eles fomentaram e acalentaram
seus temperamentos malignos curvando-se aos seus desejos e
vontades, quando os desejos e vontades dos filhos deviam se
inclinar a eles. Eles trouxeram a reprovação de Deus sobre eles e
seus filhos por essas coisas. Pais, esquecestes do que está
escrito na palavra sagrada: ‘Aquele que poupa a vara odeia seu
filho’? As crianças são deixadas a crescer em vez de serem
treinadas. Pensa-se que as pobres criancinhas não sabem ou não
entendem uma correção aos dez ou doze meses de idade, e começam a
mostrar teimosia muito cedo. Os pais permitem que se entreguem a
temperamentos e paixões malignas sem subjugá-las ou corrigi-las,
e assim fazendo elas acalentam e nutrem essas paixões malignas
até que cresçam com seu crescimento e se fortaleçam com sua força”.
RH 3-28-1893.
“Você deve corrigir seus filhos com amor. Não deixe que sigam seu
próprio caminho até que você fique com raiva e depois os puna.
Essa correção só ajuda no mal, ao invés de remediar. Depois de
cumprir fielmente seu dever para com seus filhos, leve-os a Deus
e peça a Ele que o ajude. Diga a Ele que você fez a sua parte e
então, com fé, peça a Deus que faça a Sua parte, aquilo que você
não pode fazer. Peça a Ele para moderar suas disposições, para
torná-los brandos e gentis por Seu Espírito Santo. Ele vai ouvir
sua oração. Ele muito apreciará responder às suas orações”. RH 328-1893.
“As crianças devem ser conduzidas ao ponto de submissão e
obediência. A desobediência não deve ser permitida. O pecado está
à porta dos pais que permitem que seus filhos desobedeçam”. CG
85, 86.
“As regras devem ser poucas e bem consideradas; e uma vez feitas,
devem ser aplicadas. O que quer que seja considerado impossível
de mudar, a mente aprende a reconhecer e a se adaptar; mas a
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possibilidade de indulgência induz desejos, esperança e incerteza,
e os resultados são inquietação, irritabilidade e insubordinação”.
Ed 290.
“Não lhes dê nada pelo qual choram, mesmo que o seu terno coração
deseje tanto fazer isso; pois se obtiverem a vitória uma vez
chorando, esperarão fazê-lo novamente”. CG 92.
“Nunca permiti que meus filhos pensassem que poderiam me aborrecer
em sua infância. Também criei em minha família outros de outras
famílias, mas nunca permiti que essas crianças pensassem que
poderiam atormentar sua mãe. Nunca me permiti dizer uma palavra
áspera ou ficar impaciente ou irritada com as crianças. Eles nunca
levaram a melhor sobre mim - nem uma vez, para me irritar. Quando
meu espírito estava agitado, ou quando eu sentia que poderia ser
provocada, eu dizia: ‘Crianças, vamos dar um descanso agora; não
diremos mais nada sobre isso agora. Antes de irmos dormir, vamos
conversar sobre isso’. Tendo todo esse tempo para refletir, à
noite eles haviam esfriado, e eu pude lidar com eles muito bem....
“Existe um jeito certo e um jeito errado. Nunca levantei minha
mão para meus filhos, antes de falar com eles; e se eles
amolecessem, e percebessem seus erros (e sempre percebiam quando
eu trazia diante deles seus erros e orava com eles), e se eles
ficassem subjugados (e sempre ficavam quando eu fazia isso), então
eu os tinha sob meu controle. Nunca os encontrei de outra forma.
Quando eu orava com eles, quebrantava-se-lhes o coração e lançavam
seus braços ao redor do meu pescoço e choravam”. CG 253.
“As crianças têm uma natureza sensível e amorosa. Elas ficam
facilmente satisfeitas e facilmente infelizes. Por meio de
disciplina gentil, em palavras e atos de amor, as mães podem ligar
os filhos ao coração. Manifestar severidade e ser exigente com as
crianças é um grande erro. A firmeza uniforme e o controle sem
raiva são necessários à disciplina de cada família. Diga o que
você quer dizer com calma, mova-se com consideração e execute o
que você diz sem desviar”. 3T 532.
“Alguns pais estão sujeitos aos filhos. Eles temem contrariar a
vontade de seus filhos e, portanto, submetem-se a eles. Mas,
enquanto os filhos estiverem sob o teto dos pais, dependentes
deles, devem estar sujeitos ao seu controle. Os pais devem agir
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com decisão, exigindo que seus pontos de vista do que é direito
sejam seguidos”. 1T 216, 217.
“Que elas misturem bondade, afeto e amor com a governança de sua
família, e contudo, que sejam firmes como uma rocha aos retos
princípios”. CG 263.
“Corrige teu filho, e ele te dará descanso; sim, ele deleitará
tua alma”. Prov. 29:17.
“Não há maior maldição sobre as famílias do que permitir que os
jovens sigam seu próprio caminho. Quando os pais atendem a todos
os desejos dos filhos e os satisfazem com o que sabem que não é
para o seu bem, os filhos logo perdem todo o respeito pelos pais,
toda consideração pela autoridade de Deus ou do homem, e são
levados cativos pela vontade de Satanás”. PP 579.
“Eli foi amaldiçoado por Deus porque não restringiu pronta e
decididamente seus filhos iníquos”. 4T 651.
“O Senhor não justificará o mau governo dos pais. Hoje, centenas
de crianças aumentam as fileiras do inimigo, vivendo e trabalhando
longe do propósito de Deus. Eles são desobedientes, ingratos,
profanos; mas o pecado jaz às portas de seus pais. Pais cristãos,
milhares de filhos estão morrendo em seus pecados por causa do
fracasso de seus pais em governar o lar com sabedoria”. CG 182.
“Nem uma partícula de divergência deve ser mostrada pelos pais no
manejo de seus filhos. Os pais devem trabalhar juntos como uma
unidade. Não deve haver divisão. Mas muitos pais trabalham com
propósitos contrários, e assim os filhos são prejudicados pela má
administração. Se os pais não concordarem, que se ausentem da
presença de seus filhos até que cheguem a um acordo”. RH 3-301897.
“Nenhuma casa dividida contra si mesma subsistirá”. Mateus 12:25.
“Pacientemente, com amor, como fiéis mordomos da multiforme graça
de Deus, os pais devem fazer a obra que lhes é designada.... Tudo
deve ser feito com fé. Devem orar constantemente para que Deus
conceda Sua graça a seus filhos. Nunca devem ficar cansados,
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impacientes ou inquietos em seu trabalho. Eles devem se apegar
fortemente a seus filhos e a Deus”. 3BC 1154.
“Devemos orar a Deus muito mais do que fazemos. Há grande força e
bênção em orarmos juntos em nossa família, com e por nossos filhos.
Quando meus filhos têm errado, e tenho conversado com eles
gentilmente e orado com eles, nunca, depois disto, tenho achado
necessário puni-los. Seus corações se comoviam e tornavam-se
sensíveis perante o Espírito Santo que vinha em resposta à
oração”. CG 525.
“Não se torne impaciente com seus filhos quando erram. Ao corrigilos, não fale abruptamente e asperamente. Isso os confunde,
fazendo com que tenham medo de dizer a verdade”. CG 151.
“Quando os filhos agem mal, eles próprios são convencidos de seus
pecados e se sentem humilhados e angustiados. Repreendê-los por
seus defeitos muitas vezes resultará em torná-los teimosos e
reservados”. CG 248.
“A lição a ser ensinada aos filhos é que seus erros e equívocos
devem ser levados a Jesus na própria infância de suas vidas.
Ensine-os a pedir perdão diariamente por qualquer mal que tenham
feito, e que Jesus ouça a oração simples do coração penitente, e
os perdoe e os receba”. CG 494.
“Nunca deixe seu filho ouvi-lo dizer: ‘Não posso fazer nada com
você’. Enquanto tivermos acesso ao trono de Deus, nós, como pais,
devemos ter vergonha de proferir tal palavra. Clame a Jesus, e
Ele o ajudará a trazer seus pequeninos a Ele”. CG 238.
“Quando surgir uma emergência, pergunte: Senhor, o que devo fazer
agora? Se você se recusar a ralhar ou repreender, o Senhor lhe
mostrará o caminho. Ele o ajudará a usar o dom da palavra de
maneira tão cristã que a paz e o amor reinarão no lar”. CT 156.
“Pais e mães, quando tiverdes o controle de vós mesmos, tereis
grandes vitórias no controle de vossos filhos”. CG 217.
“Se perdeis a paciência, perdeis o que nenhum pai ou mãe pode
perder - o respeito de vossos filhos. Nunca repreendais, nem
permitais repreensão, em casa. Nunca deis um golpe impetuoso em
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vosso filho, a menos que queirais que ele aprenda a discutir e a
brigar. Como pais, estais no lugar de Deus para vossos filhos e
deveis estar em guarda.
“Pais, nunca ajais por impulso. Nunca corrijais vosso filho quando
estiverdes com raiva; pois se fizerdes isso, o moldareis à vossa
imagem - para ser impulsivo, impetuoso e irracional. Podeis ser
firmes sem ameaças ou repreensões violentas”. RH 7-28-1910.
“Por mais provocadores que seus filhos possam ser em sua
ignorância, não ceda à impaciência. Ensine-os com paciência e
amor. Seja firme com eles. Não deixe Satanás controlá-los.
Discipline-os apenas quando você estiver sob a disciplina de Deus.
Cristo será o vencedor na vida de seus filhos se você aprender
dAquele que é manso e humilde, puro e imaculado”. CG 245.
“E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor; e grande será
o louvor de teus filhos. Na justiça serás estabelecido”. Isaías
54:13 e 14.
“Os pais podem estabelecer para seus filhos o alicerce de uma vida
saudável e feliz. Podem envia-los de seus lares com vigor moral
para resistir à tentação, e com coragem e força para enfrentar
com sucesso os problemas da vida. Podem inspirá-los com o
propósito, e desenvolver a capacidade para fazer de suas vidas
uma honra a Deus e uma bênção para o mundo”. MH 352.
“Este é o seu dia de encargos, o seu dia de responsabilidades e
oportunidades. Em breve chegará o seu dia de ajuste de contas.
Assuma seu trabalho com fervorosa oração e fiel empenho. Ensine a
seus filhos que é seu privilégio receber todos os dias o batismo
do Espírito Santo. Por meio da oração, você pode obter uma
experiência que tornará seu ministério um sucesso perfeito”. CT
131.
“Se os jovens desejam se tornar fortes de espírito, moralmente
puros, firmes em poder espiritual, sigam o exemplo de Jesus em
Sua simplicidade, em Sua submissão à restrição dos pais”. SD 132.
ELE TE GUIARÁ E ENSINARÁ A SUA VONTADE
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“Confia no Senhor de todo o teu coração; e não te estribes no teu
próprio entendimento. Reconhece-O em todos os teus caminhos, e
Ele indicará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios
olhos; teme ao Senhor e afasta-te do mal”. Prov. 3: 5-7.
“Deus não força a vontade de ninguém; portanto, Ele não pode
liderar aqueles que são muito orgulhosos para serem ensinados,
que estão decididos a seguir seu próprio caminho. Do homem
indeciso - aquele que busca seguir sua própria vontade, embora
professando fazer a vontade de Deus - está escrito: ‘Não pense
esse homem que receberá do Senhor alguma coisa’. Tiago 1:7”. PP
384.
“Cristo em Sua vida na terra não fez planos para Si mesmo. Ele
aceitou os planos de Deus para Ele e, dia a dia, o Pai revelava
Seus planos. Assim, devemos depender de Deus, para que nossa vida
seja a simples execução de Sua vontade. À medida que entregamos
nossos caminhos a Ele, Ele dirige nossos passos”. MH 479.
“Guiará os mansos em justiça, e aos mansos Ele ensinará o Seu
caminho”. Salmos 25: 9.
“Existem três maneiras pelas quais o Senhor revela Sua vontade
para nós, para nos guiar e nos capacitar para guiar outros. Como
podemos distinguir Sua voz daquela de um estranho? Como podemos
distingui-Lo da voz de um falso pastor? Deus nos revela Sua vontade
em Sua palavra, as Sagradas Escrituras. Sua voz também é revelada
em Suas operações providenciais; e será reconhecida se não
separarmos nossas almas dEle andando em nossos próprios caminhos,
fazendo de acordo com nossa própria vontade e seguindo as
sugestões de um coração não santificado, até que os sentidos se
tornem tão confusos que as coisas eternas não sejam discernidas,
e a voz de Satanás seja tão disfarçada que é aceita como a voz de
Deus.
“Outra maneira pela qual a voz de Deus é ouvida é por meio dos
apelos de Seu Espírito Santo, criando impressões no coração, que
serão forjadas no caráter. Se estiverdes em dúvida sobre qualquer
assunto, deveis primeiro consultar as Escrituras. Se realmente
começastes a vida de fé, então vos entregastes ao Senhor para ser
totalmente Dele, e Ele vos tomou para moldar e formar de acordo
com Seu propósito, a fim de que sejais um vaso de honra. Deveis
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ter um desejo sincero de ser flexíveis em Suas mãos e de seguir
aonde quer que Ele vos leve.... Deveis ser capazes de distinguir
Sua voz”. 5T 512.
“Como pode um jovem manter puro seu caminho? Guardando-o de acordo
com a Tua palavra. De todo o coração te procuro; não me deixes
desviar dos Teus mandamentos! Guardei a Tua palavra no meu
coração, para não pecar contra Ti”. Salmos 119: 11 RSV.
“Aqueles que decidem não fazer nada, em qualquer negócio, que
desagrade a Deus, saberão, depois de apresentar seu caso diante
dEle, exatamente qual o curso a tomar. E eles receberão não apenas
sabedoria, mas força. Poder para a obediência, para o serviço,
lhes será comunicado, como Cristo prometeu”. DA 668.
“Sejas forte e corajoso.... É o Senhor quem vai adiante de ti;
Ele estará contigo, não te deixará ou te abandonará; não temas
nem desanimes”. Deut. 31: 7, 8.
“Como uma criança, confie na orientação dAquele que ‘guardará os
pés dos Seus santos’. Deus nunca conduz Seus filhos de maneira
diferente daquela que gostariam de ser conduzidos, se pudessem
ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que
estão cumprindo como colaboradores Seus”. MH 479.
“Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de
vós”. 1 Pedro 5: 7.
“Nós nos esforçamos demais para cuidar de nós mesmos. Ficamos
inquietos e temos falta de firme confiança em Deus. Muitos se
preocupam e trabalham, inventam e planejam, temendo que possam
sofrer necessidades. Não podem proporcionar um tempo para orar ou
assistir às reuniões religiosas e, no cuidado de si mesmos, não
dão nenhuma chance para Deus cuidar deles. E o Senhor não faz
muito por eles, pois não Lhe dão oportunidade”. 2T 196.
“A preocupação é cega e não pode discernir o futuro; mas Jesus vê
o fim desde o princípio. Em cada dificuldade, Ele tem Seu caminho
preparado para trazer alívio. Nenhum bem Ele negará aos que andam
retamente.
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“Nosso Pai celestial tem mil maneiras de cuidar de nós, das quais
nada sabemos. Aqueles que aceitam o único princípio de tornar
supremo o serviço de Deus, descobrirão que as perplexidades
desaparecerão e verão um caminho plano diante de seus pés”. MH
481.
"Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá; nunca
permitirá que o justo seja abalado”. Salmos 55:22.
“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque
ele confia em ti”. Isaías 26: 3.
SEUS ANJOS IRÃO PROTEGÊ-LO
“Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem
em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para
que não tropeces em alguma pedra”. Salmos 91:11, 12.
“A proteção da hoste celestial é concedida a todos os que
trabalharem nos caminhos de Deus e seguirem Seus planos”. 1SM 97.
“O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra”.
Salmos 34: 7.
“Se nossos olhos pudessem ser abertos, veríamos formas de anjos
malignos ao nosso redor, tentando inventar alguma nova maneira de
nos irritar e nos destruir. E também veríamos anjos de Deus
protegendo-nos de seu poder; pois o olhar vigilante de Deus está
sobre Israel para o bem, e Ele protegerá e salvará Seu povo, se
eles depositarem sua confiança Nele”. EW 60.
“Os anjos estão sempre presentes onde são mais necessários, com
aqueles que têm a batalha mais difícil contra si mesmos e cujos
arredores são os mais desanimadores”. DA 440.
“Ele não nos deixou lutando com o poder do inimigo em nossa força
finita. Os anjos celestiais lutam nossas batalhas por nós; e
cooperando com eles, podemos ser vitoriosos sobre os poderes do
mal”. GAG 10.
“Se reconhecermos nosso desamparo e nossa necessidade do poder
divino, não confiaremos em nós mesmos. Não sabemos quais
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resultados um dia, uma hora ou um momento podem determinar, e
nunca devemos começar o dia sem entregar nossos caminhos a nosso
Pai celestial. Seus anjos são designados para zelar por nós e, se
nos colocarmos sob sua tutela, então, em todos os momentos de
perigo, eles estarão à nossa direita. Quando inconscientemente
corremos o risco de exercer uma influência errada, os anjos
estarão ao nosso lado, induzindo-nos a um melhor curso, escolhendo
nossas palavras por nós e influenciando nossas ações”. COL 341,
342.
“Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para
ministrar a favor daqueles que serão herdeiros da salvação?” Heb.
1:14.
“Os anjos da glória encontram alegria em doar - dar amor e
incansável vigilância às almas caídas e impuras. Os seres
celestiais cortejam os corações dos homens; eles trazem a este
mundo escuro a luz das cortes do alto; por ministério gentil e
paciente, eles movem o espírito humano, para trazer os perdidos a
uma comunhão com Cristo que é até mais próxima do que eles próprios
podem imaginar”. DA 21.
“Os anjos celestiais conhecem nossas palavras e ações, e até mesmo
os pensamentos e intenções do coração”. 1T 544.
“Mas não é obra de anjos bons controlar a mente dos homens contra
sua vontade. Se cederem ao inimigo e não fizerem nenhum esforço
para resisti-lo, então os anjos de Deus podem fazer pouco mais do
que conter o exército de Satanás, para que não destruam, até que
mais luz seja dada aos que estão em perigo, para movê-los a
despertar e olhar para o céu em busca de ajuda. Jesus não
comissionará santos anjos para libertar aqueles que não fazem
nenhum esforço para ajudar a si mesmos”. 1T 345.
“A obra desses seres celestiais é preparar os habitantes deste
mundo para se tornarem filhos de Deus, puros, santos e imaculados.
Mas os homens, embora professem ser seguidores de Cristo, não se
colocam numa posição em que possam compreender este ministério, e
assim a obra dos mensageiros celestiais se torna difícil”. 7BC
923.
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“Foram-me mostrados anjos de Deus prontos para conceder graça e
poder aos que sentem necessidade da força divina. Mas esses
mensageiros celestiais não concederão bênçãos a não ser que
solicitados. Eles têm esperado pelo clamor de almas famintas e
sedentas da bênção de Deus; frequentemente têm esperado em vão.
Houve, de fato, orações casuais, mas não a súplica sincera de
corações humildes e contritos”. OHC 129.
“Se nossos olhos pudessem ser abertos para discernir os anjos
caídos que trabalham com aqueles que se sentem à vontade e se
consideram seguros, não nos sentiríamos tão seguros. Anjos maus
estão em nosso encalço a todo momento”. 1T 302.
“O adversário das almas não tem permissão de
dos homens; mas ele é um observador atento e
ele leva em conta as ações e habilmente adapta
adequar-se aos casos daqueles que se colocam
122.

ler os pensamentos
marca as palavras;
suas tentações para
em seu poder”. 1SM

“Uma testemunha silenciosa guarda cada alma que vive, procurando
conquistá-la e atraí-la para Cristo. Os anjos nunca deixam o
tentado como presa do inimigo, que destruiria as almas dos homens,
se permitido. Enquanto houver esperança, até que resistam ao
Espírito Santo para sua ruína eterna, os homens são protegidos
por seres celestiais”. OHC 23.
CONFIE EM DEUS E RESISTA À PROVA DE SUA FÉ
“Amados, não estranheis a ardente prova que vos está
experimentando, como se algo estranho vos acontecesse; mas
regozijai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo;
para que, quando Sua glória for revelada, vos regozijeis e
alegreis”. 1 Pedro 4:12, 13.
“Porque Deus não nos deu espírito de temor; mas de poder, de amor
e de uma mente sã. Não te envergonhes, pois, do testemunho de
nosso Senhor... mas sê participante das aflições do evangelho
segundo o poder de Deus”. 2 Tim. 1:7, 8.
“E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma;
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma
como o corpo”. Mateus 10:28.
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“Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos
exalte no devido tempo; lançando sobre Ele todas as vossas
preocupações, pois Ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes;
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que
ruge procurando alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições acontecem com vossos irmãos em todo
o mundo. Mas o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua
glória eterna por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco,
vos aperfeiçoe, confirme, fortaleça, e vos estabeleça”. 1 Pedro
5: 6-10.
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nEle; e Ele o fará
acontecer. E fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu
juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera por Ele com
paciência ”. Salmos 37: 5.
“Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com
o seu propósito”. Romanos 8:28.
“Todas as nossas dores e tristezas, todas as nossas tentações e
provações, todas as nossas aflições e pesares, todas as nossas
perseguições e privações, em suma, todas as coisas contribuem
juntas para o nosso bem. Todas as experiências e circunstâncias
são obreiras de Deus, por meio das quais o bem nos é trazido”. MH
489.
“Tenha fé em Deus”. Marcos 11:22.
“Confia nEle em todos os momentos”. Salmos 62: 8.
“Fiel é o Senhor, o qual vos estabelecerá e guardará do mal”. 2
Tes. 3: 3.
“A presença do Pai envolveu a Cristo, e nada aconteceu a Ele senão
aquilo que o amor infinito permitiu para a bênção do mundo. Aqui
estava Sua fonte de conforto, e isto é para nós. Aquele que está
imbuído do Espírito de Cristo permanece em Cristo. O golpe que
lhe é dirigido recai sobre o Salvador, que o envolve com Sua
presença. Tudo o que vem a ele vem de Cristo. Ele não precisa
resistir ao mal, pois Cristo é sua defesa. Nada pode tocá-lo,
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exceto com a permissão de nosso Senhor, e ‘todas as coisas’ que
são permitidas, ‘operam juntas para o bem daqueles que amam a
Deus’”. MB 71.
“Que sejais fortalecidos com todo o vigor, de acordo com o Seu
glorioso poder, para toda a resistência e paciência com alegria,
dando graças ao Pai, que nos qualificou para participar da herança
dos santos na luz”. Col. 1:11, 12, RSV.
COMPREENDA, EXPERIMENTE E PREGUE AS TRÊS MENSAGENS ANGÉLICAS
“E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno
para pregar aos que habitam na terra, e a todas as nações, e
tribos, e línguas, e povos, dizendo em alta voz: Temei a Deus, e
dai-Lhe glória; porque é chegada a hora do Seu juízo; e adorai
Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
“E seguiu-se outro anjo, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela
grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da
ira de sua fornicação.
“E o terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: ‘Se alguém
adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na
mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem
mistura no copo de sua indignação; e será atormentado com fogo e
enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro; e
a fumaça de seu tormento ascende para todo o sempre; e não têm
descanso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua
imagem, e todo aquele que receber a marca de seu nome’.
“Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé de Jesus”. Apoc. 14: 6-12.
“Foi-me mostrado três etapas - a primeira, a segunda e a terceira
mensagens angélicas. Disse meu anjo acompanhante: ‘Ai daquele que
mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens. A verdadeira
compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino
das almas depende da maneira como são recebidas’”. EW 258, 259.
“Aqueles que não tiveram nenhuma experiência nas mensagens do
primeiro e do segundo anjos devem recebê-las de outras pessoas
que tiveram uma experiência e seguiram todas as mensagens. Como
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Jesus foi rejeitado, vi que essas mensagens foram rejeitadas.
Assim como os discípulos declararam que não há salvação em nenhum
outro nome sob o céu, dado entre os homens, assim também os servos
de Deus devem alertar fiel e destemidamente aqueles que abraçam
apenas uma parte das verdades relacionadas com a terceira
mensagem, que eles devem receber com alegria todas as mensagens
que Deus lhes deu, ou não têm parte neste assunto”. EW 188, 189.
Quais são as verdades da terceira mensagem que provavelmente
aceitaremos? Que receberemos a marca da besta se não guardarmos
os mandamentos de Deus, especialmente o sábado. Ter a fé de Jesus
é muitas vezes esquecido e, no entanto, sem essa fé, não
experimentamos nem mesmo a mensagem do primeiro anjo, que é o
evangelho eterno, que nos permite obedecer à lei de Deus no
coração.
“Muitos que abraçaram a terceira mensagem não tiveram uma
experiência nas duas mensagens anteriores. Satanás entendeu isso,
e seu olhar maligno estava sobre eles para fazê-los cair; mas o
terceiro anjo estava apontando-lhes o lugar santíssimo, e aqueles
que haviam passado por uma experiência nas mensagens anteriores
estavam apontando-lhes o caminho para o santuário celestial.
Muitos viram a cadeia perfeita da verdade nas mensagens dos anjos,
e as receberam com alegria em sua ordem, e seguiram a Jesus pela
fé no santuário celestial. Essas mensagens foram apresentadas para
mim como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as entendem
e as recebem não serão arrastados pelas muitas enganações de
Satanás”. EW 256.

Aqueles que tinham uma
experiência na primeira e
segunda mensagens
apontavam-lhes o
caminho para o Santuário

O Terceiro Anjo
apontava-lhes o
Lugar Santíssimo
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O terceiro anjo estava apontando-lhes o lugar santíssimo onde a
lei está sob o propiciatório. Aqueles que experimentaram o
evangelho podiam mostrar-lhes como entrar no santuário por meio
do arrependimento, entrega, purificação pelo sangue e regeneração
pela água e pelo Espírito. Então, por meio do ministério de Cristo
no lugar santo, eles receberiam o Espírito Santo na vida, seriam
alimentados com o pão espiritual e, por meio de Cristo
comunicando-lhes Sua justiça, poderiam viver Seu caráter,
cumprindo assim os justos requisitos da lei que está no lugar
santíssimo, pela qual serão julgados.
“Todos devem compreender as verdades contidas nessas mensagens e
demonstrá-las na vida diária, pois isso é essencial para a
salvação”. Ev. 196.
Agora examinaremos as mensagens na ordem e maneira em que são
transmitidas.
O PRIMEIRO ANJO TRAZ O EVANGELHO
“E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno
para pregar aos que habitam na terra e a toda nação e tribo, e
língua, e povo”. Apoc. 14: 6.
“Fomos comissionados a sair e pregar o evangelho a toda criatura.
Devemos levar aos perdidos a notícia de que Cristo pode perdoar
pecados, pode renovar a natureza, pode vestir a alma com as vestes
de Sua justiça, trazer o pecador a uma correta forma de pensar, e
ensiná-lo e prepará-lo para ser um colaborador com Deus”. FE 199.
“O evangelho deve ser apresentado, não como uma teoria sem vida,
mas como uma força viva para mudar a vida. Deus deseja que os
receptores de Sua graça sejam testemunhas de Seu poder”. DA 826.
“Pois não me envergonho do evangelho de Cristo; porque é o poder
de Deus para a salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu,
e também do grego. Pois nisso a justiça de Deus é revelada de fé
em fé; como está escrito: O justo viverá pela fé”. Rom. 1:16, 17.
“Em nós mesmos somos incapazes de fazer qualquer coisa boa; mas
aquilo que não podemos fazer será realizado pelo poder de Deus em
cada alma submissa e crente. Foi pela fé que o filho da promessa
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foi dado. É pela fé que a vida espiritual é gerada e somos capazes
de fazer as obras da justiça”. DA 98.
“Para que vos conceda, segundo as riquezas da Sua glória, ser
fortalecidos com poder pelo Seu Espírito no homem interior; para
que Cristo possa habitar em vossos corações pela fé; a fim de,
estando arraigados e alicerçados em amor... possais ser
preenchidos com toda a plenitude de Deus”. Efésios 3: 16-19.
“A inesgotável provisão do céu está sob seu comando. Cristo lhes
dá o sopro de Seu próprio Espírito, a vida de Sua própria vida. O
Espírito Santo aplica suas mais elevadas energias para trabalhar
no coração e na mente”. 6T 306.
“Quando Suas palavras de instrução são recebidas e se apossam de
nós, Jesus é para nós uma presença permanente, controlando nossos
pensamentos, ideias e ações... Não somos mais nós que vivemos,
mas Cristo que vive em nós, e Ele é a esperança da glória. O
‘eu’está morto, mas Cristo é um Salvador vivo”. TM 389.
“O mistério que estava oculto por séculos e gerações, mas agora
se manifestou aos seus santos; aos quais Deus quis tornar
conhecido quais são as riquezas da glória deste mistério entre os
gentios; que é Cristo em vós, a esperança da glória”. Colossenses
1:26, 27.
“Almas que eram semelhantes a Satanás, foram transformadas à
imagem de Deus. Essa mudança em si é o milagre dos milagres. Uma
mudança operada pela palavra, é um dos mistérios mais profundos
da palavra. Não podemos entender; só podemos acreditar, conforme
declarado pelas Escrituras, que é ‘Cristo em vós, a esperança da
glória’. Colossenses 1:27.
“O conhecimento deste mistério fornece uma chave para todos os
outros”. Ed 172.
“Agora, Àquele que é capaz de vos consolidar de acordo com meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo... para trazer a obediência
da fé”. Rom. 16:25, 26, RSV.
“A verdadeira obediência é o resultado de um princípio interno”.
COL 97.
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“Se estais bem com Deus hoje, então estais prontos se Cristo
viesse hoje. O de que necessitais é de Cristo formado no interior,
a esperança da glória”. HP 227.
“Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradandoLhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no
conhecimento de Deus; fortalecidos em todo poder, segundo o Seu
glorioso poder, em toda paciência e longanimidade com alegria”.
Colossenses 1:10, 11.
“E oro para que o vosso amor aumente ainda mais em conhecimento e
em todo discernimento; para que aproveis as coisas excelentes;
para que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Jesus Cristo;
sendo cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para
a glória e louvor de Deus”. Filip. 1: 9-11.
Quando estivermos experimentando o evangelho, podemos dar glória
a Deus vivendo Seu caráter.
ELE NOS CONVIDA A TEMER A DEUS E DAR-LHE GLÓRIA.
“Dizendo em alta voz: ‘Temei a Deus e dai-lhe glória’”. Apocalipse
14: 7.
“Dar glória a Deus é revelar Seu caráter em nosso próprio caráter,
e assim torná-Lo conhecido”. 7BC 979.
“Não podeis santificar Seu nome, Não podeis representá-Lo perante
o mundo, a menos que em vida e caráter representeis a própria vida
e caráter de Deus. Só podeis fazer isso por meio da aceitação da
graça e da justiça de Cristo”. MB 107.
“A religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados;
significa tirar nossos pecados e preencher o vazio com as graças
do Espírito Santo... Significa um coração esvaziado de si mesmo e
abençoado com a presença permanente de Cristo. Quando Cristo reina
na alma, há pureza e liberdade do pecado”. COL 419.
“Aqueles que aguardam a vinda do Noivo devem dizer ao povo: ‘Eis
o vosso Deus’. Os últimos raios de misericordiosa luz, a última
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mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo, é uma revelação do
Seu caráter de amor”. COL 415.
“Implantando em seus corações os princípios de Sua palavra, o
Espírito Santo desenvolve nos homens os atributos de Deus. A luz
de Sua glória - Seu caráter - deve brilhar em Seus seguidores.
Assim, eles devem glorificar a Deus, iluminar o caminho para a
casa do Noivo, para a cidade de Deus, para a ceia das bodas do
Cordeiro”. COL 414.
“Estamos nos aproximando do julgamento, e aqueles que levam a
mensagem de advertência ao mundo devem ter mãos limpas e coração
puro. Eles devem ter uma conexão viva com Deus. Os pensamentos
devem ser puros e santos, a alma imaculada, o corpo, a alma e o
espírito uma oferta pura e limpa a Deus, ou Ele não a aceitará”.
TM 426.
“Purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor”. Isaías 52:11.
PORQUE É CHEGADA A HORA DE SEU JUÍZO
“Temei a Deus e dai-lhe glória; porque é chegada a hora do Seu
juízo; e adorai Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes
das águas”. Apoc. 14: 7.
“Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e
se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que
desobedecem ao evangelho de Deus?” 1 Pedro 4:17, 18.
“A profissão por si só não é nada. Os nomes são registrados nos
livros da igreja na terra, mas não no livro da vida”. 1T 504.
“À medida que os livros de registro são abertos no julgamento, a
vida de todos os que creram em Jesus é revista diante de Deus.
Começando com aqueles que primeiro viveram na terra, nosso
Advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva e termina
com os vivos. Cada nome é mencionado, cada caso investigado de
perto. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Quando alguém
tiver pecados permanecendo nos livros de registro, sem
arrependimento e não perdoados, seus nomes serão apagados do livro
de memória de Deus. O Senhor declarou a Moisés. “Aquele que tiver
pecado contra mim, a este apagarei do meu livro”. Êxodo 32:33. E
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diz o profeta Ezequiel: ‘Quando o justo se desvia da sua justiça
e comete iniquidade... toda a sua justiça que tem feito não será
mencionada’. Ezequiel. 18:24.
“Todos os que verdadeiramente se arrependeram do pecado e pela fé
reivindicaram o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório,
tiveram ‘perdão’ escrito diante de seus nomes nos livros do céu;
ao se tornarem participantes da justiça de Cristo e seu caráter
se encontrar em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão
apagados e eles próprios serão considerados dignos da vida
eterna”. GC 483.
“Eu, Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de
mim, e dos teus pecados não Me lembrarei”. Isaías 43: 25.
“Agora é o tempo em que devemos confessar e abandonar nossos
pecados para que eles possam ir antecipadamente ao julgamento e
serem apagados. Agora é o tempo de ‘purificar-nos de toda a
imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no
temor de Deus’. 2 Cor. 7:1”. HP 348.
“O grande julgamento está ocorrendo e já se arrasta há algum
tempo. Agora o Senhor diz: Meça o templo e seus adoradores.
Lembrai-vos de que quando estais andando nas ruas tratando de
vossos negócios, Deus vos está medindo; quando estais atendendo
às vossas tarefas domésticas, quando conversais, Deus vos está
medindo....
“Aqui está a obra em andamento, medindo o templo e seus adoradores
para ver quem permanecerá no último dia. Aqueles que permanecerem
firmes terão uma rica entrada no reino de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Quando estivermos fazendo nosso trabalho, lembre-se
de que há Alguém que está observando o espírito com que o estamos
fazendo”. 7BC 972.
“Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos;
mas o Senhor pesa o espírito”. Prov. 16: 2.
Todos os dias, Deus o está observando para ajudá-lo a se levantar,
para mantê-lo no espírito correto. Ele o alerta e o ajuda a se
arrepender se falhar. Ele quer que você aprenda a deixar que Seu
Espírito o controle todo o tempo.
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“Vamos, como seguidores de Cristo, examinar nossos corações como
que com uma vela acesa para ver de que modo é o nosso espírito.
Para nosso bem presente e eterno, vamos criticar nossas ações,
para ver como elas se posicionam à luz da lei de Deus. Pois esta
lei é o nosso padrão”. 7BC 986.
“De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: Teme a Deus e guarda
os Seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem. Porque
Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está
encoberto, quer seja bom, quer seja mau”. Ecles. 12:13, 14.
“A lei de Deus examina os segredos do coração. Cada ato é julgado
pelos motivos que o motivam. Somente aquilo que está de acordo
com os princípios da lei de Deus permanecerá no julgamento”. COL
316.
“A lei de Deus atinge os sentimentos e motivos, bem como os atos
externos. Ele revela os segredos do coração, lançando luz sobre
coisas antes enterradas nas trevas. Deus conhece cada pensamento,
cada propósito, cada plano, cada motivo. Os livros do céu
registram os pecados que seriam cometidos se houvesse
oportunidade. Deus trará a julgamento toda obra, com todas as
coisas secretas. Por Sua lei Ele mede o caráter de cada homem”.
5BC 1085.
Pecados secretos não são pecados inconscientes. São pecados que
você tem no coração e na mente, mas não agiu com base neles
exteriormente.
“A lei de Deus leva em consideração o ciúme, a inveja, o ódio, a
malignidade, a vingança, a luxúria e a ambição que surgem na alma,
mas não encontraram expressão na ação externa, porque a
oportunidade, não a vontade, estava faltando. E essas emoções
pecaminosas serão levadas em conta no dia em que ‘Deus trará a
juízo toda obra, com tudo o que está encoberto, quer seja bom ou
mau’. Ecles. 12:14.” 1SM 217.
“Porque não há nada encoberto, que não haja de manifestar-se.”
Lucas 8:17.
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“Deus lê os propósitos e motivos. Cada obra e cada coisa secreta
está aberta aos Seus olhos que tudo veem. Nenhum pensamento,
palavra ou ação escapa de Sua atenção. Ele sabe se amamos e
glorificamos a Ele ou se agradamos e exaltamos a nós mesmos. Ele
sabe se colocamos nossas afeições nas coisas do alto... ou sobre
coisas terrenas, sensuais e diabólicas”. 4T 646.
“Aquele que sente prazer em demorar-se em cenas de impureza, que
se entrega ao pensamento mau, ao olhar lascivo, pode ver no pecado
aberto, com seu fardo de vergonha e tristeza de partir o coração,
a verdadeira natureza do mal que tem escondido nas câmaras da
alma”. MB 60.
“Os olhos de Deus não dormem. Ele conhece cada pecado que está
oculto aos olhos mortais. O culpado sabe exatamente quais pecados
confessar para que sua alma fique limpa diante de Deus. Jesus
agora está dando-lhes a oportunidade de confessar, se arrepender
com profunda humildade e purificar suas vidas obedecendo e vivendo
a verdade”. 1T 156.
“A lei exige que a própria alma seja pura e a mente santa, para
que os pensamentos e sentimentos estejam de acordo com o padrão
de amor e retidão”. 1SM 211.
“Se os pensamentos estiverem errados, os sentimentos estarão
errados; e os pensamentos e sentimentos combinados constituem o
caráter moral”. HP 164.
“A perfeição moral é exigida de todos”. COL 330.
“É o caráter espiritual e moral que tem valor aos olhos do céu e
que sobreviverá à sepultura e se tornará glorioso com a
imortalidade pelos séculos sem fim da eternidade”. 1SM 259.
“Ao nos aproximarmos do julgamento, todos manifestarão seu
verdadeiro caráter e será esclarecido a que companhia pertencem”.
1T 100.
“Todos os que desejam ter seus nomes retidos no livro da vida,
devem agora, nos poucos dias restantes de sua provação, afligir a
alma diante de Deus com tristeza pelo pecado e verdadeiro
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arrependimento. Deve haver um profundo e fiel exame de coração”.
GC 490.
“Eu vi que muitos cairiam deste lado do reino. Deus está testando
e provando Seu povo, e muitos não suportarão o teste de caráter,
a medida de Deus. Muitos terão um árduo trabalho para superar seus
traços peculiares de caráter e ficar sem mácula, ruga ou qualquer
coisa semelhante, irrepreensíveis diante de Deus e do homem”. 1T
533.

O SEGUNDO ANJO ADVERTE SOBRE O VINHO DA BABILÔNIA
“E seguiu-se outro anjo, dizendo: ‘Caiu, caiu Babilônia, aquela
grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira
da sua fornicação’”. Apocalipse 14: 8.
“Diz-se que Babilônia é ‘a mãe das meretrizes’. Por suas filhas
devem ser simbolizadas igrejas que se apegam às suas doutrinas e
tradições e seguem seu exemplo de sacrificar a verdade e a
aprovação de Deus, a fim de formar uma aliança ilegal com o mundo.
A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve
ser aplicada a entidades religiosas que antes eram puras e se
tornaram corruptas”. GC 382, 383.
“Que vinho é esse? - Suas falsas doutrinas. Ela deu ao mundo um
falso sábado em vez do sábado do quarto mandamento, e repetiu a
falsidade que Satanás disse a Eva no Éden - a imortalidade natural
da alma. Muitos erros semelhantes ela espalhou por toda a parte,
‘ensinando doutrinas que são mandamentos de homens’”. 2SM 118.
“Se nos afastarmos do testemunho da palavra de Deus e aceitarmos
as falsas doutrinas porque nossos pais as ensinaram, cairemos na
condenação pronunciada sobre Babilônia; estamos bebendo do vinho
de sua abominação”. GC 536, 537.
Individualmente, podemos estar apegados a falsas tradições que
podem nos desviar do caminho certo. Devemos examinar tudo que nos
foi ensinado, especialmente sobre o plano de salvação.
“Que todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da
igreja ou as tradições dos pais, prestem atenção à advertência
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transmitida nas palavras de Cristo: ‘Em vão me adoram, ensinando
doutrinas que são mandamentos de homens’. Mateus 15:9”. DA 398.
“Não devemos permitir que nenhum argumento humano nos desvie de
uma investigação completa da verdade bíblica. As opiniões e
costumes dos homens não devem ser recebidos como autoridade
divina. Deus revelou em Sua palavra qual é todo o dever do homem,
e não devemos ser desviados da grande norma de justiça. Ele enviou
seu Filho unigênito para ser nosso exemplo e ordenou que O
ouvíssemos e O seguíssemos. Não devemos ser demovidos da verdade
como é em Jesus, porque grandes e pretensamente bons homens
incentivam suas ideias acima das declarações claras da palavra de
Deus”. FE 128
TESTE TODOS OS ENSINAMENTOS
“À lei e ao testemunho; se não falarem segundo esta palavra, é
porque não há luz neles”. Isaías 8:20.
“Não é suficiente a um homem fazer o que ele pensa ser certo ou o
que o ministro diz que é certo. A salvação de sua alma está em
jogo, e ele deveria pesquisar as Escrituras por si mesmo”. GC 598.
“Ao nos aproximarmos do fim dos tempos, a falsidade estará tão
mesclada com a verdade, que somente aqueles que têm a orientação
do Espírito Santo serão capazes de distinguir a verdade do erro.
Precisamos fazer todo o esforço para guardar o caminho do Senhor.
Em nenhum caso devemos nos desviar de Sua orientação para colocar
nossa confiança no homem”. 7BC 907.
“Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Provai
todas as coisas; retende o que é bom”. 1 Tes. 5: 19-21.
“Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, eles não
deveriam se levantar em oposição a ela; mas deveriam ir para a
Bíblia, comparando-a com a lei e o testemunho, e se ela não
suportar este teste, esta não é verdade”. TM 119.
“Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai os espíritos
se são de Deus”. 1 João 4: 1.
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“O Espírito de Deus iluminou cada página das Sagradas Escrituras,
mas há aqueles em quem isto causa pouca impressão, porque é
compreendido de forma imperfeita. Quando vem o abalo, pela
introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não
ancorados, são como areia movediça”. TM 112
“Haverá algumas quedas terríveis daqueles que pensam que estão
firmes porque têm a verdade, mas não a têm como é em Jesus”. 5T
540.
“Estavam vivendo em um nível inferior, permanecendo em verdades
superficiais que não exigem nenhuma reflexão, nenhuma pesquisa
profunda”. 6BC 1086.
“Deus despertará Seu povo; se outros meios falharem, heresias
surgirão entre eles, que irá peneirá-los, separando a palha do
trigo”. 5T 707.
“Porque isto sei, que depois de minha partida entrarão no meio de
vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Também de vós mesmos
se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair
discípulos após si. Portanto, vigiai”. Atos 20: 29-31.
“Todo vento de doutrina estará soprando. Tudo que pode ser abalado
será abalado, e apenas as coisas que não podem ser abaladas
permanecerão. Satanás está fazendo os mais desesperados esforços
para induzir almas a se alinharem sob sua bandeira, e todos os
que cedem a seus enganos farão guerra contra os servos do Príncipe
Emanuel. Vigilância e oração devem ser nossas salvaguardas nestes
dias de perigo”. RH 11-6-1883.
“Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns
se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e
doutrinas de demônios”. 1 Tim.4: 1.
“As multidões não desejam a verdade bíblica, porque ela interfere
nos desejos do coração pecaminoso e amante do mundo; e Satanás
fornece os enganos que eles amam....
“Ele [Satanás] leva o povo a olhar para bispos, pastores,
professores de teologia como seus guias, em vez de pesquisar as
Escrituras para aprender qual seu dever para si mesmos. Então,
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controlando as mentes desses líderes, ele pode influenciar as
multidões de acordo com sua vontade”. GC 595.
“Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas,
tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo
suas próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade,
voltando-se às fábulas”. 2 Tim. 4: 3, 4.
“A fim de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs,
alguns se apoderarão de passagens da Escritura separadas do
contexto, talvez citando metade de um único versículo como prova
de seu ponto, quando a porção restante mostraria que o significado
é exatamente o oposto”. GC 521.
“Há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de
Cristo”. Gálatas 1: 7.
“Eles preferem seu próprio raciocínio à revelação divina, seus
próprios planos e sabedoria humana às admoestações e mandamentos
de Deus. A religiosidade e a consciência dos outros são chamadas
de fanatismo, e aqueles que praticam a verdade e a santidade são
vigiados e criticados. Ridicularizam aqueles que ensinam e
acreditam no mistério da piedade, ‘Cristo em vós, a esperança da
glória’. Os princípios subjacentes a essas coisas não lhes são
discernidos; e continuam cometendo erros, deixando as trancas
abertas para Satanás encontrar acesso imediato à alma”. 4BC 1138.
“Todos devem obter uma experiência viva para si próprios; devem
ter Cristo entesourado no coração, Seu Espírito controlando as
afeições, ou sua profissão de fé não tem valor, e sua condição
será até pior do que se nunca tivessem ouvido a verdade”. 5T 619.
“A religião do evangelho é Cristo na vida - um princípio vivo e
ativo. É a graça de Cristo revelada no caráter e realizada em boas
obras”. COL 384.
“Se a verdade santifica a alma, o pecado é odiado e evitado,
porque Cristo é aceito como hóspede de honra. Mas Cristo não pode
compartilhar um coração dividido; pecado e Jesus nunca estão em
parceria”. TM 160.
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“Satanás engana muitos com a teoria aceitável de que o amor de
Deus por Seu povo é tão grande que Ele desculpará os seus pecados”.
PP 522.
“O amor é considerado o principal atributo de Deus, mas é degradado
a um fraco sentimentalismo, fazendo pouca distinção entre o bem e
o mal. A justiça de Deus, Sua condenação do pecado, os requisitos
de Sua lei, são todos mantidos longe de vista”. GC 558.
“A religião que torna o pecado uma questão leve, enfatizando o
amor de Deus pelo pecador, independentemente de suas ações, apenas
encoraja o pecador a crer que Deus o receberá enquanto ele continua
naquilo que sabe ser pecado. Isso é o que estão fazendo alguns
que professam crer na verdade presente. A verdade é mantida à
parte da vida, por isso não tem poder para convencer e converter
a alma”. 5T 540.
“Multidões aceitam avidamente os ensinamentos que os deixam em
liberdade para obedecer às sugestões do coração carnal....
Satanás, exultante, arrasta para sua rede milhares que professam
ser seguidores de Cristo”. GC 556.
“‘Creia, creia, creia em Jesus’ é a falácia calmante que está
embalando muitos para dormir no berço da segurança carnal, e temos
que ficar alarmados”. RH 6-10-1890.
“Onde não há apenas uma crença na palavra de Deus, mas uma
submissão da vontade a Ele; onde o coração se rende a Ele e as
afeições são colocadas Nele, aí existe fé - fé que opera por amor
e purifica a alma. Por meio dessa fé, o coração é renovado à
imagem de Deus”. SC 63.
“Porque não me envergonho do evangelho; pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que tem fé... Aquele que pela fé é
justo, esse viverá”. Romanos 1:16, 17.
“O mundo está perecendo por falta do evangelho. Há fome da palavra
de Deus. Poucos são os que pregam a palavra não misturada com a
tradição humana. Embora os homens tenham a Bíblia em suas mãos,
não recebem a bênção que Deus colocou nela para eles. O Senhor
chama Seus servos para levar Sua mensagem ao povo. A palavra de
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vida eterna deve ser dada àqueles que estão perecendo em seus
pecados”. COL 228, 229.
“Doutrinas espúrias, fé espúria, muito do que é belo na aparência,
são abundantes ao nosso redor. Os ensinadores virão vestidos como
anjos de luz; e se possível, enganarão os próprios eleitos”. Ev.
364.
“Sem a iluminação do Espírito, os homens não serão capazes de
distinguir a verdade do erro e cairão nas tentações dominadoras
de Satanás”. COL 408, 409.
“Sede sóbrios, sede vigilantes; porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem possa
devorar”. 1 Pedro 5: 8.
“Ele trabalhará com todo o engano da injustiça para misturar erros
e opiniões incorretas com a obra de Deus e impelir os homens a
posições falsas”. 5T 644, 645.
“Não se esqueçam de que as armadilhas mais perigosas que Satanás
preparou para a igreja virão de seus próprios membros”. 5T 477.
“Mas falsos profetas também surgiram entre o povo, assim como
haverá falsos mestres entre vós, que secretamente introduzirão
heresias destrutivas”. 2 Pedro 2: 1 RSV.
“Pode ser que os destruidores já estejam treinando sob as mãos de
Satanás e apenas aguardem a partida de mais alguns portaestandartes para tomar seus lugares, e com a voz do falso profeta
clamar: ‘Paz, paz’, quando não há paz”. 5T 77.
“Muitos são os inimigos de Cristo que, embora afirmem ser justos,
não possuem a justiça de Cristo. Eles se disfarçam de anjos de
luz, mas são ministros do pecado”. TM 236.
“Pois eles têm curado a ferida da filha do Meu povo levianamente,
dizendo: Paz, paz; quando não há paz”. Jer. 8:11.
“Não se brinca com Deus... Deus é um Deus que odeia o pecado; e
os que encorajam o pecador, dizendo: Vai bem contigo, Deus
amaldiçoará”. RH 6-8-1886.
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“Muitos nos dizem: ‘Você é muito exigente. Deus não espera que
estejamos constantemente em guarda para não cometer erros. Ele é
bom demais para nos responsabilizar por nossas ações no dia a
dia’. Mas devemos lembrar que o caminho para a destruição é amplo,
enquanto o caminho para a vida eterna é estreito e apertado. Ouça
novamente as palavras do grande Mestre: ‘Acautelai-vos dos falsos
profetas, que vêm até vós em pele de cordeiro, mas por dentro são
lobos vorazes’. Mateus 7:15”. ST 10-29-1885.
“Eles falam do amor de Deus, afirmando que Ele não é severo e
exigente, mas longânimo e tolerante; ao mesmo tempo, eles ecoam a
sugestão de Satanás... ‘Certamente não morrereis’”. RH 11-18-1890.
“Com mentiras tendes... fortalecido as mãos do ímpio, para que
não retornasse do seu mau caminho, dando-lhe esperança de vida”.
Ezequiel 13:22.
“Deus não fará o menor compromisso com o pecado. Se Ele pudesse
ter feito isso, Cristo não precisaria ter vindo ao nosso mundo
para sofrer e morrer”. 5BC 1144 71.
O AMOR DE DEUS NÃO NOS COBRE, JUSTIFICA OU DESCULPA DE QUAISQUER
PECADOS, MAS NOS CAPACITA A VIVER SUA VIDA.
O que se segue é uma declaração geralmente citada para defender a
ideia de que a justificação nos cobre mesmo quando estamos
pecando, com tanto que estejamos tentando vencer.
“Quando está no coração obedecer a Deus, quando esforços são
feitos para esse fim, Jesus aceita esta disposição e esforço como
o melhor serviço do homem e compensa a deficiência com Seu próprio
mérito divino”. FW 50.
Há também um gráfico que tem sido usado para ilustrar essa
tradição, e essa ideia tem deixado muitos de nós seguros sem
vitória hoje, sempre esperando que ela chegue amanhã.
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Conversão

JUSTIFICAÇÃO
Justiça Imputada
Como uma cobertura
de proteção, tornando-nos
sempre completos em Cristo!

PERFEIÇÃO

SANTIFICAÇÃO
Justiça Comunicada
Vencendo gradualmente
o pecado e tornando-se
mais semelhantes a Cristo.

Este gráfico ensina que,
mesmo pecando, a
justiça imputada
compensa nossa falta
de justiça comunicada,
tornando-nos
completos em Cristo.
Isto é um engano!
Perdemos toda a justiça
quando pecamos.

Agora vamos examinar a declaração no contexto e junto com outras
declarações e textos.
“Não há desculpa para o pecado ou para a indolência. Jesus mostrou
o caminho e deseja que sigamos Seus passos. Ele sofreu, Ele
sacrificou-Se como nenhum de nós é capaz, para que pudesse trazer
a salvação ao nosso alcance. Não precisamos desanimar. Jesus veio
ao nosso mundo para trazer o poder divino ao homem, para que por
Sua graça, possamos ser transformados à Sua semelhança.
“Quando está no coração obedecer a Deus, quando esforços são
feitos para esse fim, Jesus aceita esta disposição e esforço como
o melhor serviço do homem e compensa a deficiência com Seu próprio
mérito divino. Mas Ele não aceitará aqueles que afirmam ter fé
nEle e ainda assim são desleais ao mandamento de Seu Pai. Ouvimos
muito sobre fé, mas precisamos ouvir muito mais sobre obras.
Muitos estão enganando suas próprias almas, vivendo uma religião
fácil, acomodatícia e sem cruz”. FW 49, 50.
Jesus não cobre ou desculpa nossos pecados. Ele veio para nos
conectar a Ele mesmo, para que pudesse nos capacitar a vivermos
para Ele.
“Jesus veio ao nosso mundo para trazer poder divino ao homem, para
que, pela Sua graça, possamos ser transformados à Sua semelhança”.
FW 50.
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“Minha graça te basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza”. 2 Cor. 12: 9.
“Abundante graça foi fornecida para que a alma crente seja mantida
livre do pecado; pois todo o céu, com seus recursos ilimitados,
foi colocado sob nosso comando”. 1SM 394.
“Posso todas as coisas naquele que me fortalece”. Filip. 4:13.
“Ele é a fonte da vossa vida em Cristo Jesus, a quem Deus fez
nossa sabedoria, nossa justiça e santificação e redenção;
portanto, como está escrito: ‘Aquele que se gloriar, glorie-se no
Senhor’”. 1 Coríntios. 1:30, 31.
“No Senhor tenho justiça e força”. Isaías 45:24.
“A tua esperança não está em ti mesmo; está em Cristo. Tua fraqueza
está unida à Sua força, tua ignorância à Sua sabedoria, tua
fragilidade ao Seu contínuo poder”. SC 70.
“Ele está cuidando de ti, e se estiveres disposto a ser guiado
por Ele, Ele lançará ao teu redor influências para o bem que te
capacitarão a cumprir toda a Sua vontade contigo”. MYP 17.
“Seu divino poder nos deu todas as coisas que pertencem à vida e
à piedade”. 2 Pedro 1:3.
“Existem muitos que murmuram em seu coração contra Deus. Eles
dizem: ‘Herdamos a natureza decaída de Adão e não somos
responsáveis por nossas imperfeições naturais’”. ST 8-29-1892.
“Para todas as fraquezas naturais Jesus tem feito ampla provisão,
para que possam ser vencidas por Sua graça”. RH 5-24-1887.
“Quando apresentamos desculpas para o egoísmo, para os pensamentos
maus e o falar mal, estamos educando a alma para o mal e, se
continuarmos a fazer isso, tornar-se-á um hábito ceder à
tentação”. 2SM 236.
Isso é o que muitos de nós estávamos fazendo. Pensávamos que
poderíamos desculpar nossos pecados no coração, que são na verdade
defeitos de caráter.
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“Deus não fará o menor compromisso com o pecado. Se Ele pudesse
ter feito isso, Cristo não precisaria ter vindo ao nosso mundo
para sofrer e morrer”. 5BC 1144.
“Cristo ama Sua igreja. Ele dará toda a ajuda necessária aos que
O invocam em busca de forças para o desenvolvimento do caráter
cristão. Mas Seu amor não é fraqueza. Ele não lhes dará auxílio
com seus pecados nem lhes dará prosperidade enquanto continuarem
a seguir um proceder errado. Somente pelo arrependimento fiel seus
pecados serão perdoados; pois Deus nunca cobrirá o mal com o manto
da Sua justiça”. SD 13.
“O halo de glória, que Deus deu ao santo Adão, cobrindo-o como
uma vestimenta, retirou-se dele após sua transgressão. A luz da
glória de Deus não poderia cobrir a desobediência e o pecado”.
1SM 270.
“Devo falar a verdade a todos. Aqueles que aceitaram a luz da
Palavra de Deus nunca, nunca devem deixar uma impressão na mente
humana de que Deus lhes beneficiará com seus pecados”. 1SM 115.
“Jesus está no Santo dos Santos, agora para aparecer na presença
de Deus por nós. Lá Ele não cessa de apresentar Seu povo momento
a momento, completo em Si mesmo. Mas porque somos assim
representados perante o Pai, não devemos imaginar que devemos
presumir
de
Sua
misericórdia
e
tornar-nos
descuidados,
indiferentes e egoístas. Cristo não é o ministro do pecado. Somos
completos Nele, aceitos no Amado, somente quando permanecemos nEle
pela fé”. 7BC 933.
“Mas se, enquanto buscamos ser justificados por Cristo, nós mesmos
também somos achados pecadores, será então Cristo o ministro do
pecado? De maneira nenhuma. Porque, se torno a edificar as coisas
que destruí, faço a mim mesmo transgressor”. Gálatas 2:17, 18.
“Ninguém que realmente ame e tema a Deus continuará a transgredir
a lei em qualquer particular. Quando o homem transgride, está sob
a condenação da lei, e esta torna-se para ele um jugo de
escravidão. Qualquer que seja sua profissão, ele não é
justificado, o que significa estar perdoado”. ML 250
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“Porque não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus,
mas os cumpridores da lei serão justificados”. Rom. 2:13.
“Embora Deus possa ser justo e ainda assim justificar o pecador
pelos méritos de Cristo, nenhum homem pode cobrir sua alma com as
vestes da justiça de Cristo enquanto pratica pecados conhecidos
ou negligencia deveres conhecidos. Deus requer a entrega total do
coração, antes que a justificação possa ocorrer; e para que o
homem retenha a justificação, deve haver obediência contínua, por
meio de uma fé viva e ativa que opera por amor e purifica a
alma....
“Para que o homem seja justificado pela fé, a fé deve chegar a um
ponto em que controlará as afeições e impulsos do coração; e é
pela obediência que a própria fé se torna perfeita. ” 1SM 366.
“A justiça de Cristo não é um manto para encobrir pecados não
confessados e não abandonados; é um princípio de vida que
transforma o caráter e controla a conduta. Santidade é integridade
para Deus; é a entrega total de coração e vida à habitação dos
princípios do céu”. DA 555, 556.
“A religião do evangelho é Cristo na vida - um princípio vivo e
ativo. É a graça de Cristo revelada em caráter e realizada em boas
obras”. COL 384.
“Cristo habitando na alma exerce um poder transformador, e o
aspecto exterior dá testemunho da paz e alegria que reinam no
interior. Bebemos do amor de Cristo, como o ramo tira alimento da
videira. Se formos enxertados em Cristo, se tivermos nos unido,
fibra por fibra, à videira viva, daremos prova disso dando ricos
cachos de frutos vivos”. 1SM 337.
“Pelos seus frutos os conhecereis”. Mateus 7:16.
“A graça interior será revelada nas ações exteriores”. 5T 568.
“A justiça interior é testificada pela justiça exterior. Aquele
que é justo por dentro não é insensível e antipático, mas dia a
dia cresce à imagem de Cristo, indo de força em força. Aquele que
está sendo santificado pela verdade terá domínio próprio e seguirá
as pegadas de Cristo até que a graça se perca na glória. A justiça
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pela qual somos justificados é imputada; a justiça pela qual somos
santificados é concedida, a primeira é nosso título para o céu, a
segunda é nossa aptidão para o céu”. MYP 35.
Receber Cristo na vida é a primeira justiça, nosso título para o
céu. Viver por Seu poder é a segunda justiça, nossa aptidão para
o céu.
“Pela fé em Seu nome, Ele nos atribui Sua justiça, e isso se torna
um princípio vivo em nossa vida”. KH 302.
“Sua graça imputada e poder Ele dá a todos os que O recebem pela
fé”. 7BC 929.
“Ao receber Sua justiça imputada, por meio do poder transformador
do Espírito Santo, tornamo-nos semelhantes a Ele”. 6BC 1098.
Cristo vivendo em nós (a justiça imputada) produz os frutos do
Espírito (a justiça comunicada). A ilustração da videira e do ramo
é o diagrama que Jesus nos deu de Seu relacionamento com Seus
seguidores.
“Assim como a vida da videira circula pelo caule e pelo cacho,
vai até as fibras inferiores e atinge a folha mais alta, assim a
graça e o amor de Cristo irão vicejar e frutificar na alma,
enviando suas virtudes a todas as partes do ser, e permeando todas
as atividades do corpo e da mente”. SD 76.
“Para que, de acordo com as riquezas de Sua glória, vos conceda
que sejais fortalecidos com poder por seu Espírito no homem
interior; para que Cristo possa habitar em vossos corações pela
fé; e que vós, estando arraigados e alicerçados no amor... sejais
cheios de toda a plenitude de Deus”. Efésios 3: 16-19.
“O suprimento inesgotável do céu está sob seu comando. Cristo lhes
dá o sopro de Seu próprio espírito, a vida de Sua própria vida. O
Espírito Santo aplica suas energias mais elevadas para trabalhar
no coração e na mente”. 6T 306.
“Então, com Cristo operando em vós, manifestareis o mesmo espírito
e fareis as mesmas boas obras - obras de justiça e de obediência.
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“Portanto, não temos nada
temos base para exaltação
está na justiça de Cristo
Seu Espírito em nós e por

em nós mesmos de que nos orgulhar. Não
própria. Nossa única base de esperança
imputada a nós, e na obra operada por
nosso intermédio”. SC 63.

“Ninguém pode crer de coração e obter justificação pela fé,
enquanto continua a praticar as coisas que a palavra de Deus
proíbe, ou negligencia qualquer dever conhecido.
“A fé genuína se manifestará em boas obras; porque boas obras são
frutos da fé. Quando Deus trabalha no coração e o homem entrega
sua vontade a Deus e coopera com Deus, ele desenvolve na vida o
que Deus opera pelo Espírito Santo, e há harmonia entre o propósito
do coração e a prática da vida. Todo pecado deve ser renunciado
como a coisa odiosa que crucificou o Senhor da vida e da glória,
e o crente deve ter uma experiência progressiva fazendo
continuamente as obras de Cristo. É pela entrega contínua da
vontade, pela obediência contínua, que a bênção da justificação é
retida.
“Aqueles que são justificados pela fé devem ter ânimo para guardar
o caminho do Senhor. É uma prova de que um homem não está
justificado pela fé quando suas obras não correspondem à sua
profissão. Tiago diz: ‘Vês como a fé operou com as suas obras, e
pelas obras a sua fé foi aperfeiçoada?’ Tiago 2:22. A fé que não
produz boas obras não justifica a alma. ‘Vedes então que pelas
obras o homem é justificado, e não somente pela fé’. Tiago 2: 24”.
1 SM 396, 397.
“A fé genuína faz uma obra genuína no crente... A chamada fé que
não opera por amor e não purifica a alma não justificará ninguém”.
7BC 936.
“Repetidamente foi-me apresentado o perigo de entreter, como um
povo, falsas ideias de justificação pela fé. Tem-me sido mostrado
por anos que Satanás trabalharia de uma maneira especial para
confundir a mente neste ponto”. FW 18.
“Mantenha-se longe de palavras falsas... porque não justificarei
o ímpio”. Êxodo 23: 7.
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“Não há segurança, nem descanso, nem justificativa na transgressão
da lei. O homem não pode esperar permanecer inocente diante de
Deus e em paz com Ele pelos méritos de Cristo, enquanto continua
no pecado. Ele deve parar de transgredir e se tornar leal e
verdadeiro”. 1SM 213.
“Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e
esperai até o fim pela graça que vos será concedida na revelação
de Jesus Cristo; como filhos obedientes, não se moldando de acordo
com as paixões anteriores na vossa ignorância; mas, como Aquele
que vos chamou é santo, sede santos em toda a maneira de falar”.
1 Pedro 1: 13-15.
“Ninguém se engane com o pensamento de que Deus, em Seu grande
amor e misericórdia, salvará até mesmo os que rejeitam Sua graça.
A excessiva pecaminosidade do pecado só pode ser avaliada à luz
da cruz. Quando os homens insistem em que Deus é bom demais para
rejeitar o pecador, que olhem para o Calvário... O amor e
sofrimento e morte do Filho de Deus, todos testificam a terrível
enormidade do pecado e declaram que não há escapatória de seu
poder, nenhuma esperança de uma vida superior, exceto pela
submissão da alma a Cristo”. SC 31, 32.
“Sempre que os homens escolhem seu próprio caminho, colocam-se em
conflito com Deus. Eles não terão lugar no reino dos céus, pois
estão em guerra com os próprios princípios do céu”. MB 52.
“A transgressão da lei de Deus em uma única instância, no menor
detalhe, é um pecado. E a não execução da pena desse pecado seria
um crime na administração divina...
“Qual é a justiça de Deus? É a santidade de Deus em relação ao
pecado. Cristo levou os pecados do mundo em favor do homem para
que o pecador pudesse ter outro teste”. 7BC 951
“Não sabes que a bondade de Deus tem o objetivo de levar-te ao
arrependimento?” Romanos 2: 4.
“Deus tolera a perversidade dos homens, dando-lhes ampla
oportunidade de arrependimento; mas Ele marca todos os seus
artifícios para resistir à autoridade de Sua lei justa e santa”.
PP 123.
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“Se os homens se apegam ao pecado, identificam-se com ele. Então,
a glória de Deus, que destrói o pecado, deve destruí-los”. DA 107.
“Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Ó Senhor, ó Senhor
Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e grande em bondade e
verdade, que mantém a misericórdia para milhares, que perdoa a
iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de maneira nenhuma
terá por inocente o culpado”. Êxodo 34: 6, 7.
“Os homens podem agora desculpar seus defeitos de caráter, mas
naquele dia não oferecerão nenhuma desculpa”. COL 317.
“Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?” 1 Cor.
6: 9.
“Cristo não sanciona fingimento. Ele dará as boas-vindas às cortes
celestiais apenas àqueles cujo cristianismo seja genuíno. A vida
de cristãos professos que não vivem a vida de Cristo é um escárnio
para a religião ”. HP 318.
“Nosso Senhor é envergonhado pelos que pretendem servi-Lo, mas
representam falsamente o Seu caráter; e multidões são enganadas e
conduzidas a falsos caminhos”. DA 439.
“Os céticos atacaram o cristianismo e ridicularizaram a Bíblia
porque Davi lhes deu oportunidade. Eles trazem aos cristãos o caso
de Davi, seu pecado no caso de Urias e Bate-Seba, sua poligamia,
e então afirmam que Davi é chamado de homem segundo o coração de
Deus, e que se o registro bíblico estiver correto, Deus justificou
Davi em seus crimes.
“Foi-me mostrado que foi quando Davi era puro e andava no conselho
de Deus, que Deus o chamou um homem segundo o Seu coração. Quando
Davi se afastou de Deus e maculou seu caráter virtuoso com seus
crimes, ele não era mais um homem segundo o coração de Deus. Deus
não o justificou no menor grau em seus pecados, mas enviou Natã,
Seu profeta, com terríveis denúncias a Davi porque ele havia
transgredido o mandamento do Senhor. Deus mostrou seu
descontentamento por Davi ter uma pluralidade de esposas,
visitando-o com julgamentos e permitindo que o mal se levantasse
contra ele em sua própria casa. A terrível calamidade que Deus
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permitiu que sobreviesse a Davi; que, por sua integridade, tinha
sido chamado de homem segundo o coração de Deus, é uma evidência
para as gerações futuras de que Deus não justificará ninguém ao
transgredir Seus mandamentos; mas que Ele certamente punirá o
culpado, por mais justo e favorecido que possa ter sido por Deus
enquanto seguia ao Senhor com pureza de coração”. 1SP 379.
“Ao se afastar de Deus e se entregar ao maligno, ele se tornou
por algum tempo o agente de Satanás”. PP 719.
“Quando os justos se desviam de sua retidão e praticam o mal, sua
retidão passada não os salvará da ira de um Deus justo e santo”.
1SP 379.
“Jesus morreu, não para salvar o homem em seus pecados, mas de
seus pecados”. 4T 251.
“Um pecado sem arrependimento é o suficiente para fechar os
portões do céu para ti. Foi porque o homem não poderia ser salvo
com uma mancha de pecado sobre ele, que Jesus veio para morrer na
cruz do Calvário”. ST 3-17-1890.
“Somente para aqueles que retornam à sua fidelidade a Deus,
somente para aqueles que obedecem à lei que violaram, o sangue de
Cristo terá valor. Cristo nunca se tornará partidário do pecado.
Suportando a penalidade da lei, Ele dá ao pecador outra chance,
uma segunda prova. Ele abre um caminho pelo qual o pecador pode
ser reintegrado no favor de Deus”. 6BC 1092.
“Caíste em pecado? Então, sem demora, busques a Deus por
misericórdia e perdão... A misericórdia ainda está estendida ao
pecador”. 5T 177.
“É um artifício especial de Satanás levar o homem ao pecado e
depois deixá-lo desamparado e trêmulo, temendo buscar o perdão”.
COL 156.
“Se formos vencidos, não demoremos para nos arrepender e aceitar
o perdão que nos colocará em terreno vantajoso. Se nos
arrependermos e crermos, o poder purificador de Deus será nosso.
Sua graça salvadora é oferecida gratuitamente. Seu perdão é
concedido a todos os que o receberem”. HP 50.
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“A justificação é um perdão total e completo do pecado. No momento
em que um pecador aceita a Cristo pela fé, ele é perdoado. A
justiça de Cristo lhe é imputada, e ele não deve mais duvidar da
graça perdoadora de Deus”. 6BC 1071.
“Davi foi perdoado por sua transgressão porque humilhou seu
coração diante de Deus em arrependimento e contrição de alma, e
creu que a promessa de Deus de perdoar seria cumprida. Ele
confessou seu pecado, arrependeu-se e foi reconvertido. No enlevo
da certeza do perdão, exclamou: ‘Bem-aventurado aquele cuja
transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o
homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e em cujo espírito
não há dolo’. A bênção vem por causa do perdão; o perdão vem pela
fé em que o pecado, confessado e arrependido, é carregado pelo
grande Portador do pecado”. 3BC 1146.
“Todo aquele que sob a reprovação de Deus humilhar a alma com
confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de
que há esperança para ele. Quem quer que aceite com fé as promessas
de Deus, encontrará perdão. O Senhor nunca rejeitará uma alma
verdadeiramente arrependida. Ele deu esta promessa: ...‘Que o
ímpio abandone o seu caminho, e o homem injusto os seus
pensamentos; e se volte para o Senhor, e Ele terá misericórdia
dele; e ao nosso Deus, porque Ele perdoará abundantemente’. Isaías
55:7.”. PP 726.
“Perdão e justificação são a mesma coisa”. 6BC 1070.
“Ser perdoado da maneira que Cristo perdoa não é apenas ser
perdoado, mas ser renovado no espírito”. 3SM 190.
“Davi teve a verdadeira concepção de perdão quando orou: ‘Cria em
mim, ó Deus, um coração puro; e renova em mim um espírito reto’”.
MB 114
JESUS NÃO TEVE VANTAGEM SOBRE OS SANTIFICADOS
“Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que para o
sofrimento da morte fora feito um pouco menor do que os anjos,
para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem.
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“Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por
quem tudo existe, levando muitos filhos à glória, aperfeiçoasse
por meio dos sofrimentos o capitão de sua salvação. Pois tanto o
que santifica como os que são santificados são todos de um; por
isso não se envergonha de chamá-los irmãos”. Heb. 2: 9-11.
“Jesus Cristo é nosso exemplo em todas as coisas. Ele começou a
vida, passou por suas experiências e terminou seu registro, com
uma vontade humana santificada. Ele foi tentado em todos os pontos
como nós somos; todavia, porque manteve Sua vontade entregue e
santificada, Ele nunca se inclinou no menor grau para fazer o mal,
ou para manifestar rebelião contra Deus”. ST 10-19-1894.
“Porque Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a
vontade dAquele que me enviou”. João 6:38.
“De sua própria vida, o Salvador disse: ‘Tenho guardado os
mandamentos de meu Pai’. ‘O Pai não me deixou só; pois sempre faço
as coisas que lhe agradam’. Assim como era Jesus na natureza
humana, Deus deseja que Seus seguidores sejam. Em Sua força,
devemos viver a vida de pureza e nobreza que o Salvador viveu”.
8T 289.
“Por eles Eu me santifico, para que também sejam santificados na
verdade”. João 17:19.
“O que é santificação? É dar-se totalmente e sem reservas - alma,
corpo e espírito - a Deus; lidar com justiça; amar a misericórdia
e andar humildemente com Deus; conhecer e fazer a vontade de Deus
sem consideração a si mesmo ou a interesses próprios; ser de mente
celestial, puro, altruísta, santo e sem mácula ou mancha”. OHC
212.
“O verdadeiro cristão... é um representante vivo da verdade que
professa. Desses seguidores sinceros, Jesus declara que não tem
vergonha de chamá-los de irmãos”. ST 3-9-1882.
“Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus,
esse é meu irmão, irmã e mãe”. Mateus 12:50.
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“Todos os que recebessem a Cristo pela fé estariam unidos a Ele
por um laço mais estreito do que o parentesco humano. Eles se
tornariam um com Ele, como Ele era um com o Pai”. DA 325.
“A todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus, sim, aos que creem no Seu nome; os que nasceram,
não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus”. João 1:12 e 13.
“Por meio de Jesus, os filhos caídos de Adão tornam-se ‘filhos de
Deus’. ‘Tanto aquele que santifica quanto aqueles que são
santificados são todos de um; por isso Ele não se envergonha de
chamá-los de irmãos’. Heb. 2:11”. GC 477.
“Aqueles que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. Eles
são Seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em
justiça e verdadeira santidade”. ST 12-17-1902.
“Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque
todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de
Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há
homem nem mulher; porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois
de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros de acordo
com a promessa”. Gálatas 3: 26-29.
“Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas
os filhos da promessa são contados como descendentes”. Rom. 9: 8.
“Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes:
Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão... Vós
sois do diabo, vosso pai, e as concupiscências de vosso pai
fareis”. João 8:39, 44.
“Uma mera descendência da linhagem de Abraão não tinha valor. Sem
uma conexão espiritual com ele, que se manifestaria em possuir o
mesmo espírito e fazer as mesmas obras, eles não eram seus filhos”.
DA 467.
“Sua posição perante Deus deveria ser decidida por seu caráter e
vida. A profissão não valia nada. Se sua vida e caráter não
estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram Seu povo”. DA
107.
144

“A velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não
pode herdar o reino de Deus. Os velhos métodos, as tendências
hereditárias, os hábitos anteriores devem ser abandonados, pois a
graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos
motivos, novos gostos, novas tendências. Aqueles que são gerados
para uma nova vida pelo Espírito Santo, tornaram-se participantes
da natureza divina, e em todos os seus hábitos e práticas darão
evidência de seu relacionamento com Cristo”. 6BC 1101.
“Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também Ele
participou da mesma; para que pela morte pudesse destruir aquele
que tinha o poder da morte, isto é, o diabo; e livrasse todos
aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos
à escravidão. Pois, na verdade, Ele não assumiu a natureza dos
anjos; mas tomou sobre Si a semente de Abraão. Portanto, convinha
que em todas as coisas fosse semelhante a Seus irmãos, para ser
um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas
concernentes a Deus, a fim de fazer a reconciliação pelos pecados
do povo”. Hebreus 2: 14-18.
“Cristo não fingiu que assumiu a natureza humana; Ele realmente a
tomou. Ele realmente possuía a natureza humana. ‘Como os filhos
são participantes da carne e do sangue, Ele próprio participou da
mesma’. Ele era filho de Maria; Ele era da semente de Davi de
acordo com a descendência humana. É declarado que foi um homem,
sim, Jesus Cristo Homem”. 1SM 247.
“Quando
nascido
debaixo
Gálatas

chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho,
de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam
da lei, para que pudéssemos receber a adoção de filhos”.
4: 4, 5.

“Ele deveria assumir Sua posição à frente da humanidade, assumindo
a natureza, mas não a pecaminosidade do homem”. ST 5-29-1901.
“E o anjo respondeu, e disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti,
e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; portanto, o
santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus”. Lucas
1:35.
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“Ele nasceu sem a mancha de pecado, mas veio ao mundo da mesma
maneira que a família humana. Ele não tinha mera aparência de
corpo, mas assumiu a natureza humana, participando da vida da
humanidade”. 7BC 925.
“Ele foi feito semelhante a Seus irmãos, com
suscetibilidades mentais e físicas”. RH 2-10-1885.

as

mesmas

“Ele tornou-Se carne, assim como nós. Ele tinha fome, sede e
cansaço. Era sustentado pelo alimento e revigorado pelo sono.
Compartilhou a sorte do homem; contudo, era o imaculado Filho de
Deus. Ele era Deus em carne”. DA 311.
“Cristo, que não conheceu a menor mancha de pecado ou
contaminação, assumiu nossa natureza em sua condição deteriorada”.
1SM 253.
“Teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus
assumir a natureza do homem, mesmo quando Adão estava em sua
inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça
estava enfraquecida por quatro mil anos de pecado. Como todo filho
de Adão, Ele aceitou os resultados da operação da grande lei da
hereditariedade. O que esses resultados foram é mostrado na
história de Seus ancestrais terrestres. Ele veio com essa
hereditariedade para compartilhar nossas tristezas e tentações e
para nos dar o exemplo de uma vida sem pecado”. DA 49.
“Jesus foi colocado onde Seu caráter seria testado. Era necessário
que Ele estivesse constantemente em guarda para preservar Sua
pureza. Ele estava sujeito a todos os conflitos que tivemos que
enfrentar, para que pudesse ser um exemplo para nós na infância,
juventude e maturidade.
“Satanás foi incansável em seus esforços para vencer o Menino de
Nazaré. Desde os primeiros anos, Jesus foi guardado por anjos
celestiais, mas Sua vida foi uma longa luta contra os poderes das
trevas. Que houvesse na Terra uma vida livre da contaminação do
mal era uma ofensa e uma perplexidade para o príncipe das trevas.
Ele não deixou de tentar qualquer coisa para enredar Jesus. Nenhum
filho da humanidade será chamado a viver uma vida santa em meio a
tão violento conflito com as tentações como foi nosso Salvador”.
DA 71.
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“O Salvador tomou sobre Si as enfermidades da humanidade e viveu
uma vida sem pecado, para que os homens não temessem que, por
causa da fraqueza da natureza humana, não pudessem vencer. Cristo
veio para nos tornar ‘participantes da natureza divina’, e Sua
vida declara que a humanidade combinada com a divindade não comete
pecado”. MH 180.
“Homens e mulheres inventam muitas desculpas para sua tendência
ao pecado. O pecado é representado como uma necessidade, um mal
que não pode ser superado. Mas o pecado não é uma necessidade.
Cristo viveu neste mundo desde a infância até a idade adulta, e
durante esse tempo enfrentou e resistiu a todas as tentações que
o homem é assediado. Ele é um padrão perfeito de infância,
juventude e varonilidade”. FL 219.
“Ele tomou a nossa natureza e venceu, para que, ao tomarmos a Sua
natureza, pudéssemos vencer. Feito ‘à semelhança da carne
pecaminosa’, Ele viveu uma vida sem pecado. Agora, por Sua
divindade, apodera-Se do trono do céu, enquanto por Sua humanidade
Ele nos alcança. Ele nos ordena, pela fé nEle, que alcancemos a
glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim
como nosso ‘Pai que está nos céus é perfeito’”. DA 311, 312.
“A vida de Cristo representa uma perfeita varonilidade. Exatamente
o que podeis ser, era Ele na natureza humana. Ele levou nossas
fraquezas. Ele não foi apenas feito carne, mas foi feito à
semelhança da carne pecaminosa”. 5BC 1124.
“Jesus não revelou qualidades e não exerceu poderes que os homens
não possam ter pela fé nEle. Sua humanidade perfeita é aquela que
todos os Seus seguidores podem possuir, se estiverem em sujeição
a Deus como Ele estava”. DA 664.
“A Jesus, que se esvaziou para a salvação da humanidade perdida,
o Espírito Santo foi dado sem medida. Assim, será dado a todo
seguidor de Cristo quando todo o coração for entregue para Sua
habitação. Nosso Senhor mesmo deu o comando: ‘Enchei-vos do
Espírito’. Efésios 5:18. E este mandamento também é uma promessa
de seu cumprimento”. MB 21.
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“Por esta razão, me ponho de joelhos perante o Pai... para que,
segundo as riquezas de Sua glória, vos conceda que sejais
fortalecidos com poder por seu Espírito no homem interior; para
que Cristo possa habitar em vossos corações pela fé... para que
sejais cheios de toda a plenitude de Deus”. Efésios 3: 14-19.
“Porque nEle habita corporalmente toda a plenitude da Divindade;
e estais completos nele”. Colossenses 2: 9, 10.
“Em Cristo habitava corporalmente a plenitude da Divindade. É por
isso que, embora tivesse sido tentado em todos os pontos como nós,
permaneceu diante do mundo, desde sua primeira entrada nele,
imaculado da corrupção, ainda que rodeado por ela.
Não devemos também nos tornar participantes dessa plenitude, e
não é assim, e somente assim, que podemos vencer como Ele venceu?
Perdemos muito por não nos determos constantemente no caráter de
Cristo”. 7BC 907
“Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, para que em
Seu poder Seu povo também pudesse viver uma vida sem pecado. Ele
deseja que, pela prática dos princípios da verdade, mostrem ao
mundo que a graça de Deus tem poder para santificar o coração”.
RH 4-1-1902.
“Seu divino poder nos deu todas as coisas que dizem respeito à
vida e à piedade, pelo conhecimento dAquele que nos chamou à
glória e virtude; pelas quais nos são dadas grandes e preciosas
promessas; para que por elas sejais participantes da natureza
divina, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no
mundo”. 2 Pedro 1: 3, 4.
“Por sermos participantes da natureza divina, podemos permanecer
puros, santos e imaculados”. 3SM 131.
“Nenhum de nós deveria desculpar nosso temperamento precipitado,
nosso caráter deformado, nosso egoísmo, inveja, ciúme ou qualquer
impureza de alma, corpo ou espírito. Deus nos chamou para a glória
e virtude. Devemos obedecer ao chamado”. RH 4-24-1900.
“Concentre-se nas coisas que estão acima, não nas coisas que estão
na terra. Porque morrestes, e vossa vida está escondida com Cristo
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em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também
vos manifestareis com Ele em glória.
“Mortificai, portanto, o que é mundano em vós: fornicação,
impureza, paixão, desejo maligno e cobiça, que é idolatria. Por
causa disso, a ira de Deus está vindo. Nestas coisas outrora
andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também, de
tudo: ira, cólera, malícia, maledicência e conversa torpe de vossa
boca. Não mintais uns aos outros, visto que abandonastes a velha
natureza com as suas práticas e vos revestistes da nova natureza,
que se renova no conhecimento segundo a imagem do seu Criador”.
Colossenses 3: 1-10.
“Põe fim aos teus pecados, praticando a justiça”. Dan. 4:27 RSV.
“Vi que o Senhor lhe deu luz e experiência, para que pudesse ver
a pecaminosidade de um espírito precipitado e controlar suas
paixões. Então, se falhar em fazer isso, certamente perderá a vida
eterna...
“Várias vezes disseste: ‘Não consigo controlar meu temperamento.
Eu tenho que falar’. Não tens um espírito manso e humilde. O ‘eu’
está plenamente vivo e ficas em guarda continuamente para
preservar-te da mortificação ou do insulto. Diz o apóstolo:
“Porque estais mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em
Deus”. Aqueles que estão mortos para o ‘eu’ não se ressentirão
tão prontamente e não estarão preparados para combater a tudo o
que possa irritar. Homens mortos não podem sentir. Não estás
morto. Se estivesses, e se tua vida estivesse escondida em Cristo,
mil coisas que agora observas e que te afligem seriam consideradas
indignas de atenção, e então estarias apegando-te às coisas
eternas e estarias acima das provações mesquinhas desta vida.
Jesus, quando injuriado, abusado e insultado, não retaliava...
‘Quem, quando era injuriado, não injuriava novamente’. Quando a
crueldade do homem O fazia sofrer dolorosas feridas e açoites,
Ele não ameaçava, mas entregava-Se Àquele que julga com justiça...
‘Tende em vós este espírito, que também estava em Cristo
Jesus’.... Cristo nos deu Sua vida como um modelo, e nós O
desonramos quando ficamos ressentidos por qualquer desprezo e
estamos prontos para guardar rancor de cada injúria, suposta ou
real. Não é uma evidência de uma mente nobre estar preparado para
se defender, para preservar nossa própria dignidade. Seria melhor
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sofrermos totalmente cem vezes do que ferir a alma por um espírito
de retaliação ou dando vazão à ira”. 2T 424-427.
Muitas vezes as pessoas dizem: “Mas Jesus ficava com raiva!” Jesus
teve uma indignação justa ou uma raiva injusta?
“E perguntou-lhes: ‘É lícito fazer o bem nos dias de sábado, ou
fazer o mal? Salvar vidas ou matar? ‘Mas eles se calaram. E,
olhando para eles em redor com indignação, sendo afligido pela
dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão”.
Marcos 3: 4, 5.
“Ele denunciou destemidamente a hipocrisia, a incredulidade e a
iniquidade, mas havia lágrimas em Sua voz ao proferir Suas
repreensões mordazes”. DA 353.
“É uma indignação justa contra o pecado, que brota do zelo pela
glória de Deus, não daquela raiva motivada pelo amor-próprio ou
ambição ferida, que é referida nas Escrituras: ‘Irai-vos e não
pequeis’”. TM 100.
“Ao verem que Deus é desonrado e Seu serviço desacreditado, ao
verem os inocentes oprimidos, uma justa indignação desperta a
alma. Essa raiva, nascida de uma moral sensível, não é pecado.
Mas aqueles que, a qualquer suposta provocação, sentem-se livres
para ceder à raiva ou ressentimento, estão abrindo o coração para
Satanás. A amargura e a animosidade devem ser banidas da alma, se
quisermos estar em harmonia com o céu”. DA 310.
“Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio
para se irar; porque a ira do homem não opera a justiça de Deus”.
Tiago 1:19, 20.
“Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro,
para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça”.
1 Pedro 2:24
PELA FÉ, PODEMOS OBEDECER À SANTA LEI DE DEUS
“Porque não me envergonho do evangelho; pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que tem fé... ‘Aquele que pela fé
é justo, viverá”. Rom. 1: 16, 17.
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“Satanás afirmou que era impossível para o homem obedecer aos
mandamentos de Deus; e em nossa própria força, é verdade que não
podemos obedecê-los. Mas Cristo veio na forma da humanidade e,
por Sua obediência perfeita, provou que a humanidade e a divindade
combinadas podem obedecer a cada um dos preceitos de Deus.
“‘A todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus, aos que creem no Seu nome’. João 1:12. Esse poder
não está no agente humano. É o poder de Deus. Quando uma alma
recebe a Cristo, recebe poder para viver a vida de Cristo”. COL
314.
“A condição da vida eterna agora é exatamente o que sempre foi,
exatamente o que era no Paraíso antes da queda de nossos primeiros
pais, perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a
vida eterna fosse concedida em qualquer condição inferior, a
felicidade de todo o universo estaria em perigo. O caminho estaria
aberto para que o pecado, com todo seu séquito de desgraças e
misérias, fosse imortalizado.
“Era possível para Adão, antes da queda, formar um caráter justo
pela obediência à lei de Deus. Mas ele falhou em fazer isso, e
por causa de seu pecado nossa natureza caiu e não podemos nos
tornar justos. Visto que somos pecadores, ímpios, não podemos
obedecer perfeitamente à santa lei. Não temos justiça própria com
a qual possamos atender às reivindicações da lei de Deus. Mas
Cristo abriu uma saída para nós. Ele viveu na Terra em meio às
provações e tentações que temos de enfrentar. Ele viveu uma vida
sem pecado. Ele morreu por nós e agora se oferece para tirar
nossos pecados e nos dar a Sua justiça. Se te entregares a Ele e
O aceitares como teu Salvador, então, por mais pecaminosa que tua
vida tenha sido, por Ele tu és considerado justo. O caráter de
Cristo ocupa o lugar do teu caráter, e és aceito diante de Deus
como se não tivesses pecado.
“Mais do que isso, Cristo muda o coração. Ele habita em teu coração
pela fé. Tu deves manter esta conexão com Cristo pela fé e a
contínua entrega de tua vontade a Ele; e enquanto fizeres isso,
Ele opera em ti para querer e fazer de acordo com Sua boa vontade.
Então podes dizer: ‘A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim’.... Então,
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com Cristo operando em ti, manifestarás o mesmo espírito e farás
as mesmas boas obras - obras de justiça e obediência”. SC 62, 63.
“Ora, Àquele que é capaz de vos fortalecer de acordo com meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo... de acordo com o
mandamento do Deus eterno, para tornar realidade a obediência de
fé”. Romanos 16:25 e 26. RSV.
“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois
a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do
pecado e da morte. Pois o que a lei não podia fazer, por estar
enfraquecida pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em
semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na
carne; para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não
andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito”. Romanos 8: 1-4.
“Os discípulos de Cristo devem obter uma justiça de caráter
diferente da dos fariseus, se desejam entrar no reino dos céus.
Deus ofereceu-lhes, em Seu Filho, a perfeita justiça da lei. Se
abrissem o coração totalmente para receber a Cristo, então a
própria vida de Deus, Seu amor, habitaria neles, transformando-os
à Sua semelhança; e, assim, através do dom gratuito de Deus,
possuiriam a justiça que a lei requer.... uma reprodução em si
mesmos do caráter de Cristo”. MB 54, 55.
“Há dois erros contra os quais os filhos de Deus - particularmente
aqueles que acabam de confiar em Sua graça - precisam se proteger
especialmente. O primeiro, já abordado, é o de buscar suas
próprias obras, confiando em tudo o que puderem, para se
harmonizar com Deus. Aquele que está tentando se tornar santo por
suas próprias obras em guardar a lei, está tentando uma
impossibilidade. Tudo o que o homem pode fazer sem Cristo está
poluído com egoísmo e pecado. É somente a graça de Cristo, por
meio da fé, que pode nos tornar santos.
“O erro oposto e não menos perigoso é que a fé em Cristo libera
os homens de guardar a lei de Deus; que, visto que somente pela
fé nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras
nada têm a ver com nossa redenção.
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“Mas observe aqui que a obediência não é uma mera submissão
exterior, mas o serviço de amor.... Quando o princípio do amor é
implantado no coração, quando o homem é renovado à imagem dAquele
que o criou, a promessa da nova aliança é cumprida: ‘Porei minhas
leis em seus corações e em suas mentes as escreverei’. Heb. 10:16.
E se a lei está escrita no coração, ela não moldará a vida? ...Em
vez de libertar o homem da obediência, é a fé, e somente a fé,
que nos torna participantes da graça de Cristo, que nos capacita
a prestar obediência”. SC 59-61.
“Ora, Àquele que é capaz de vos fortalecer de acordo com meu
evangelho e a pregação de Jesus Cristo ...segundo o mandamento do
Deus eterno, para tornar possível a obediência da fé”. Romanos
16:25, 26 RSV.
“Não é a obra do evangelho enfraquecer as reivindicações da santa
lei de Deus, mas elevar os homens ao ponto de poderem guardar seus
preceitos.
“A fé em Cristo que salva a alma não é o que muitos representam.
‘Acredite, acredite’, é o seu clamor; ‘Apenas acredite em Cristo
e você será salvo. É tudo que você tem que fazer. ‘Embora a
verdadeira fé confie totalmente em Cristo para a salvação, isso o
levará à perfeita conformidade com a lei de Deus. A fé é
manifestada por obras”. 6BC 1073.
“E nisto sabemos que O conhecemos, se guardarmos os Seus
mandamentos. Aquele que diz ‘Eu O conheço’ mas desobedece aos Seus
mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele; mas o que
guarda Sua palavra, nele o verdadeiro amor a Deus é aperfeiçoado.
Nisso podemos ter certeza de que estamos nEle: aquele que diz que
está nEle, deve andar assim como que Ele andou”. 1 João 2: 3-6
RSV.
“Devemos ter cuidado com a pretensa santidade que permite a
transgressão da lei de Deus”. 2SM 51.
“Mas sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra
e não praticante, é como aquele que observa sua face natural no
espelho; pois ele se observa e vai embora e imediatamente se
esquece de como era. Mas aquele que olha para a lei perfeita, a
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lei da liberdade, e persevera, não sendo ouvinte que se esquece,
mas um ativo praticante, será abençoado em suas ações”. Tiago 1:
22-25 RSV.
“Aqui está um trabalho para o homem fazer. Ele deve olhar o
espelho, a lei de Deus, discernir os defeitos em seu caráter moral
e abandonar seus pecados, lavando suas vestes de caráter no sangue
do Cordeiro”. 4T 294.
“O sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado”. 1
João 1: 7.
“Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e
santidade de Deus ou de sua própria culpa e impureza. Eles não
têm nenhuma convicção verdadeira do pecado e não sentem
necessidade de arrependimento. Não vendo sua condição perdida de
violadores da lei de Deus, não percebem sua necessidade do sangue
expiatório de Cristo. A esperança da salvação é aceita sem uma
mudança radical de coração ou reforma de vida. Assim, se
multiplicam as conversões superficiais, e multidões se unem à
igreja, mas que nunca se uniram a Cristo”. GC 468.
“O amor é considerado como o principal atributo de Deus, mas é
degradado a um fraco sentimentalismo, fazendo pouca distinção
entre o bem e o mal. A justiça de Deus, Suas denúncias de pecado,
os requisitos de Sua Santa Lei, são mantidos longe da vista”. GC
558.
“Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos”. Mateus 19:17.
“Existem apenas duas classes no mundo hoje, e apenas duas classes
serão reconhecidas no julgamento - aqueles que violam a lei de
Deus e aqueles que a obedecem. Cristo dá o teste pelo qual podemos
provar nossa lealdade ou deslealdade. ‘Se me amais’, diz Ele,
‘guardareis os meus mandamentos’”. DA 309.
“Nem todo aquele 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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GUARDE SEUS MANDAMENTOS
“Teme a Deus e guarda os Seus mandamentos, porque este é todo o
dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até
tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau”.
Eclesiastes 12:13, 14.
“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande
mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os
profetas”. Mateus 22: 37-40.
“Eu sou o Senhor teu Deus... Não terás outros deuses diante de
Mim”. Êxodo 20: 2, 3.
“Tudo o que prezamos e que tende a diminuir nosso amor a Deus ou
a interferir no serviço que Lhe é devido, disso fazemos um deus”.
SD 56.
“Filhinhos, mantenham-se longe dos ídolos”. 1 João 5:21.
“Não farás para ti imagem de escultura, ou qualquer semelhança do
que está acima no céu, ou que está abaixo na terra, ou que está
na água debaixo da terra. Não te prostrarás a elas, nem as
servirás; porque Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que
visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e
quarta geração dos que me odeiam; e tenho misericórdia de milhares
dos que Me amam e guardam os Meus mandamentos”. Êxodo 20: 4-6.
“Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; pois o Senhor não
terá por inocente aquele que tomar o Seu nome em vão”. Êxodo 20:7.
“Este mandamento não apenas proíbe falsos juramentos e juramentos
comuns, mas também nos proíbe de usar o nome de Deus de maneira
leviana ou descuidada.... Pela menção irrefletida de Deus em
conversas comuns, por apelos a Ele em assuntos triviais e pela
repetição frequente e irrefletida de Seu nome, nós O desonramos”.
PP 306.
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“Orar em nome de Cristo significa muito. Significa que devemos
aceitar Seu caráter, manifestar Seu espírito e realizar Suas
obras”. DA 668.
“Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias
trabalharás e farás todo o teu trabalho; mas o sétimo dia é o
sábado do Senhor teu Deus; nele não farás nenhuma obra, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o
teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas;
porque em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o
que neles há, e descansou no sétimo dia; portanto o Senhor abençoou
o dia de sábado e o santificou”. Êxo. 20: 8-11.
“Deus deu aos homens seis dias para trabalhar e requer que seu
próprio trabalho seja feito em seis dias de trabalho. Atos em
casos de necessidade e atos de misericórdia são permitidos no
sábado, os enfermos e sofredores devem ser cuidados o tempo todo;
mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado”. PP
307.
“Bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que se
preocupa com isto; que se guarda de profanar o sábado e guarda
sua mão de fazer o mal”. Isaías 56: 2.
“Há necessidade de uma reforma do sábado entre nós, que
professamos observar o santo dia de descanso de Deus. Alguns
discutem seus assuntos de negócios e fazem planos no sábado, e
Deus vê isso da mesma maneira como se eles estivessem envolvidos
na transação real dos negócios”. Ev. 245.
“Se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de fazer a tua
própria vontade no Meu santo dia; e chamares ao sábado deleitoso,
o santo dia do Senhor, digno de honra; e o honrares, não fazendo
a tua vontade, nem falando tuas próprias palavras; então te
deleitarás no Senhor; e te farei cavalgar sobre as alturas da
terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai; porque a
boca do Senhor o disse”. Isaías 58:13, 14.
“Devemos guardar zelosamente os limites do sábado. Lembre-se de
que cada momento é tempo sagrado e consagrado”. 6T 356.
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“Mas para santificar o sábado, os próprios homens devem ser
santos. Por meio da fé, devem se tornar participantes da justiça
de Cristo”. DA 283.
“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias
na terra que o Senhor teu Deus te dá”. Êxodo 20:12.
“O quinto mandamento exige que os filhos não apenas prestem
respeito, submissão e obediência aos pais, mas também lhes deem
amor e ternura, aliviem suas preocupações, protejam sua reputação
e os socorram e confortem na velhice. Também ordena respeito pelos
ministros e governantes e por todos os outros a quem Deus delegou
autoridade”. PP 308.
“Não matarás”. Êxodo 20:13.
“Todo aquele que odeia a seu irmão é homicida; e vós sabeis que
nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele”. 1 João 3:15.
“Todos os atos de injustiça que tendem a encurtar a vida; o
espírito de ódio ou vingança, ou a indulgência de qualquer
sentimento que leve a atos prejudiciais a outros, ou nos faça até
mesmo desejar-lhes mal; uma negligência egoísta de cuidar dos
necessitados ou sofredores; toda autoindulgência ou privação
desnecessária ou trabalho excessivo que tende a prejudicar a saúde
- tudo isso são, em maior ou menor grau, violações do sexto
mandamento”. PP 308.
“Não cometerás adultério”. Êxodo 20:14.
“Este mandamento proíbe não apenas atos de impureza, mas
pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática que tenda a
excitá-los. A pureza é exigida não apenas na vida exterior, mas
também nas intenções e emoções secretas do coração. Cristo, que
ensinou a obrigação de longo alcance da lei de Deus, declarou que
o pensamento mau ou o olhar é tão verdadeiramente pecado quanto o
é a ação ilícita”. PP 308.
“Se não quisermos cometer pecado, devemos evitar o seu início.
Cada emoção e desejo devem ser mantidos em sujeição à razão e à
consciência.
Todo
pensamento
profano
deve
ser
repelido
instantaneamente”. 5T 177.
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“Quando pensamentos impuros são acariciados, eles não precisam
ser expressos por palavras ou atos para consumar o pecado e levar
a alma à condenação”. 4T 623.
“Não furtarás”. Êxodo 20:15.
“O oitavo mandamento condena o furto e o roubo. Exige estrita
integridade nos mínimos detalhes dos assuntos da vida. Proíbe o
comércio enganoso e exige o pagamento de dívidas ou salários
justos. Declara que toda tentativa de tirar proveito da
ignorância, fraqueza ou infortúnio de outra pessoa é registrada
como fraude nos livros do céu”. PP 309.
“Não dirás falso testemunho contra o teu próximo”. Êxodo 20:16.
“Conversa falsa em qualquer assunto, qualquer tentativa ou
propósito de enganar nosso próximo, está aqui incluído. A intenção
de enganar é o que constitui falsidade. Por um relance de olhos,
um movimento da mão, uma expressão do semblante, uma falsidade
pode ser contada tão eficazmente quanto por palavras. Todo exagero
intencional, toda sugestão ou insinuação calculada para transmitir
uma impressão errônea ou exagerada, até mesmo a declaração de
fatos de maneira a enganar, é mentira. Este preceito proíbe todos
os esforços para prejudicar a reputação do nosso vizinho por meio
de declarações falsas ou más suposições, por calúnia ou narração
de contos. Mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual
pode resultar dano a outros, é uma violação do nono mandamento”.
PP 309.
“Portanto, abandonai toda malícia e toda astúcia e hipocrisias e
invejas e todas as palavras más”. 1 Pedro 2: 1.
“Seja sua conversação, sim, sim; não, não; porque tudo o que
passar disto vem do mal”. Mateus 5:37.
“Essas palavras condenam todas as frases e expletivos sem sentido
que beiram a profanação. Condenam os elogios enganosos, a evasão
da verdade, as frases lisonjeiras, os exageros, as deturpações no
comércio, que são comuns na sociedade e no mundo dos negócios.
Elas ensinam que ninguém que tente parecer o que não é, ou cujas
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palavras não transmitam o verdadeiro sentimento de seu coração,
pode ser chamado de verdadeiro....
“Tudo o que os cristãos fazem deve ser tão transparente quanto a
luz do sol. A verdade é de Deus; engano, em cada uma de suas
inúmeras formas é de Satanás; e quem de qualquer maneira se afastar
da linha reta da verdade está se entregando ao poder do maligno”.
MB 68.
“Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do
teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem
o seu jumento, nem qualquer coisa que seja do teu próximo”. Êxodo
20:17.
“O décimo mandamento atinge a própria raiz de todos os pecados,
proibindo o desejo egoísta, do qual brota o ato pecaminoso”. PP
309.
“Viver para si mesmo é perecer. A cobiça, o desejo de beneficiarse a si mesmo, interrompe a vida da alma. É o espírito de Satanás
obter e atrair para si mesmo. É o espírito de Cristo dar e
sacrificar-se pelo bem dos outros”. COL 259.
“Portanto, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás,
não dirás falso testemunho, não cobiçarás; e se houver qualquer
outro mandamento, nesta palavra se resume: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o
amor é o cumprimento da lei”. Rom. 13: 9, 10.
“Pois eu vos digo que, a menos que a vossa justiça exceda a dos
escribas e fariseus, nunca entrareis no reino dos céus.
“Ouvistes o que foi dito aos homens da antiguidade: Não matarás;
e quem matar estará sujeito ao julgamento’. Mas eu vos digo que
todo aquele que se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a
julgamento.... Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí
te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixe tua oferta
ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-te com teu irmão e
depois venha e apresenta a tua oferta....
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“Ouvistes o que foi dito aos antigos: ‘Não cometerás adultério’.
Porém, Eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com
cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração....
“Também foi dito: ‘Quem se divorciar de sua esposa, dê-lhe uma
certidão de divórcio’. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se
divorciar de sua esposa, exceto por falta de castidade, a torna
uma adúltera; e quem casar com uma mulher divorciada comete
adultério.
“Também ouvistes o que foi dito aos antigos: ‘Não perjurarás
falsamente, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor’. Eu,
porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis.... Seja o vosso falar
ser simplesmente ‘Sim’ ou ‘Não’; o que passar disso vem do maligno.
“Ouvistes que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente’. Eu,
porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se alguém te bater
na face direita, oferece-lhe também a outra; e se alguém quiser
te processar e pegar teu casaco, deixe que fique com tua capa
também; e se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas.
Dá a quem te pedir, e não rejeites àquele que te pede emprestado.
“Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu
inimigo’. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que
está em céu; pois Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e
manda a chuva sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos
amam, que recompensa tendes? Não fazem os cobradores de impostos
também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, o que
fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto,
deveis ser perfeitos como é perfeito vosso Pai celestial”.
Mateus 5: 20-48 RSV.
“Os discípulos de Cristo devem obter uma justiça de caráter
diferente da dos fariseus, se desejam entrar no reino dos céus.
Deus ofereceu-lhes, em Seu Filho, a perfeita justiça da lei. Se
abrirem o coração totalmente para receber a Cristo, então a
própria vida de Deus, Seu amor, habitará neles, transformando-os
à Sua própria semelhança; e, assim, através do dom gratuito de
Deus, possuirão a justiça que a lei requer... uma reprodução em
si mesmos do caráter de Cristo”. MB 54, 55.
160

“A lei de Deus, conforme apresentada nas Escrituras, é ampla em
seus requisitos. Cada princípio é sagrado, justo e bom. A lei
impõe aos homens obrigações para com Deus; atinge os pensamentos
e sentimentos; e produzirá convicção de pecado em todo aquele que
tem consciência de ter transgredido seus requisitos. Se a lei se
estendesse apenas à conduta exterior, os homens não seriam
culpados de seus pensamentos, desejos e desígnios errados. Mas a
lei requer que a própria alma seja pura e a mente santa, que os
pensamentos e sentimentos estejam de acordo com o padrão de amor
e retidão.
“Em Seus ensinamentos, Cristo mostrou quão abrangentes são os
princípios da lei proclamados no Sinai. Ele fez uma aplicação viva
daquela lei cujos princípios permanecem para sempre como o grande
padrão de justiça; o padrão pelo qual todos serão julgados naquele
grande dia em que o julgamento se assentará e os livros forem
abertos. Ele veio para cumprir toda a justiça e, como cabeça da
humanidade, mostrar ao homem que ele pode fazer a mesma obra,
atendendo a todas as especificações dos requisitos de Deus. Pela
medida de Sua graça concedida ao instrumento humano, ninguém
precisa perder o céu. A perfeição de caráter pode ser alcançada
por todo aquele que por ela se empenha. Este é o próprio alicerce
da nova aliança do evangelho”. 1SM 211, 212.
“Porque Deus tem feito o que a lei, enfraquecida pela carne, não
podia fazer; enviando Seu próprio Filho em semelhança de carne
pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne, a fim de
que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos
segundo a carne, mas segundo o Espírito”. Romanos 8: 3,4 RSV.
“Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos;
e os Seus mandamentos não são penosos”. 1 João 5: 3.
“Os judeus haviam pervertido a lei de tal forma que a tornaram um
jugo de escravidão. Seus requerimentos sem sentido se tornaram um
provérbio entre outras nações”. DA 204.
“Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos
ombros dos homens”. Mateus 23: 4.
“É o desejo e plano de Satanás trazer entre nós aqueles que irão
a grandes extremos... Eles serão exigentes e procurarão cumprir
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deveres rigorosos, e farão grandes esforços em questões de menor
importância, enquanto negligenciam os assuntos mais importantes
da lei: justiça, misericórdia e o amor de Deus”. Ev. 212.
“Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e o que o Senhor requer
de ti, senão que faças justiça, ames a misericórdia e andes
humildemente com o teu Deus? ” Miquéias 6: 8.
O importante é certificar-se de que seu coração esteja totalmente
entregue a Deus e então aprender o que Deus deseja que você faça
ao seguir as reformas.
“Examinem atentamente seus próprios corações e imitem o padrão
infalível em suas vidas, e tudo irá bem convosco”. 2T 71.
“Em questões de consciência, a alma deve ser deixada sem entraves.
Ninguém deve controlar a mente de outra pessoa, julgar por outra,
ou prescrever seu dever. Deus dá a cada alma liberdade para pensar
e seguir suas próprias convicções. ‘Cada um de nós deve prestar
contas de si mesmo a Deus’. Ninguém tem o direito de fundir sua
própria individualidade na do outro. Em todas as questões em que
o princípio está envolvido, ‘que cada homem esteja totalmente
persuadido em sua própria mente’. Rom. 14:12, 5.” DA 550.
“E nisto me exercito, para ter sempre uma consciência isenta de
ofensa para com Deus, e para com os homens”. Atos 24:16.
“Feliz aquele que não se condena naquilo que aprova”. Rom.14: 22.
“É o privilégio de cada um viver de forma tal que Deus o aprove e
abençoe. Podeis estar a cada hora em comunhão com o Céu; não é a
vontade de vosso Pai celestial que estejais sempre sob condenação
e escuridão.... Deveis cultivar o respeito próprio, vivendo de
tal forma que sejais aprovados por vossa própria consciência, e
perante homens e anjos”. KH 140.
“Bem-aventurados aqueles cujo caminho é irrepreensível, que andam
na lei do Senhor! Bem-aventurados os que guardam o Seu testemunho,
os que O buscam de todo o coração, os que também não praticam o
mal, mas andam nos Seus caminhos.” Salmos 119: 1-3.
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SINCERIDADE NÃO É SUFICIENTE
“Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os
caminhos da morte”. Prov. 14:12.
Devemos lembrar que o rico líder jovem, Nicodemos, as virgens
insensatas, o homem sem a veste nupcial e os mornos eram todos
sinceros e achavam que estavam no caminho certo para o céu!
“A ignorância não é desculpa para o erro ou pecado, quando existe
toda oportunidade para conhecer a vontade de Deus. Um homem está
viajando e chega a um lugar onde existem vários caminhos e uma
placa indicando para onde cada um leva. Se ele desconsiderar a
indicação da placa e seguir qualquer caminho que lhe pareça certo,
ele pode ser muito sincero, mas com toda probabilidade se
encontrará no caminho errado”. GC 597, 598.
“Não há muitos caminhos para o céu. Cada um não pode escolher seu
próprio caminho. Cristo diz: ‘Eu sou o caminho’ ”. DA 663.
“Aqueles que querem se salvar devem percorrer o mesmo caminho que
Cristo percorreu. Ele diz: ‘Quem quiser vir após mim, negue-se a
si mesmo, tome sua cruz e siga-me’”. 5BC 1095.
“A cruz fica onde duas estradas divergem. Um é o caminho da
obediência que leva ao céu. O outro leva à estrada larga, onde o
homem pode facilmente ir com seu fardo de pecado e corrupção, mas
leva à perdição”. 5BC 1095.
“Eu rogo a ti, meu irmão, que sondes o teu coração diligentemente
e perguntes: ‘Em qual estrada estou viajando, e onde ela
terminará? ’” 2T 295.
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“Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de ti o caminho da vida
e o caminho da morte”. Jeremias 21: 8.
“Cristo nos convida a entrar no caminho estreito, onde cada passo
significa uma negação de nós mesmos”. OHC 172.
“Para andar no caminho que leva à destruição, não é preciso
procurar o caminho; pois a porta é larga, e o caminho é amplo, e
os pés naturalmente se voltam para o caminho que termina na morte.
“Mas o caminho para a vida é estreito e a entrada é apertada. Se
te apegares a qualquer pecado que te assedia, descobrirás que o
caminho é estreito demais para entrar. Teus próprios caminhos,
tua própria vontade, teus maus hábitos e práticas devem ser
abandonados se desejas continuar no caminho do Senhor”. MB 138,
139.
“A regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na
cidade de Deus. Ele é estreito, e a porta pela qual entramos é
apertada; mas ao longo dela devemos liderar homens, mulheres e
crianças, ensinando-lhes que, para serem salvos, devem ter um novo
coração e um novo espírito. Os antigos traços hereditários de
caráter devem ser superados. Os desejos naturais da alma devem
ser mudados. Todo engano, toda falsidade, toda má conversação,
deve ser posto de lado. A nova vida, que torna os homens e mulheres
semelhantes a Cristo, deve ser vivida”. 9T 23.
“Muitos que professam seguir a Cristo não têm religião genuína.
Não revelam em suas vidas o fruto da verdadeira conversão. São
controlados pelos mesmos hábitos, o mesmo espírito de crítica e
egoísmo, que os controlava antes de aceitarem a Cristo. Devemos
saber o que devemos fazer para ser salvos. Devemos cumprir as
condições estabelecidas na palavra de Deus ou morrer em nossos
pecados. Devemos saber quais mudanças morais são essenciais a
serem feitas em nosso caráter, por meio da graça de Cristo, a fim
de sermos aptos para as mansões do alto”. 5T 535.
“Que ninguém se apegue à ilusão tão agradável ao coração natural,
de que Deus aceita da sinceridade, seja qual for a fé, por mais
imperfeita que seja a vida. Deus requer de Seu filho obediência
perfeita.
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“A fim de cumprir os requisitos da lei, nossa fé deve apegar-se à
justiça de Cristo, aceitando-a como nossa justiça. Por meio da
união com Cristo, por meio da aceitação de Sua justiça pela fé,
podemos ser qualificados para realizar as obras de Deus, para ser
cooperadores de Cristo”. 1SM 37.
“No
julgamento
os
homens
não
serão
condenados
porque
conscienciosamente acreditaram na mentira, mas porque não
acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de
aprender o que é a verdade”. PP 55.
“Meu povo é destruído por falta de conhecimento”. Oséias 4: 6.
“Dou-lhes testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com
entendimento. Porque, não conhecendo a justiça de Deus, e
procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à
justiça de Deus”. Romanos 10: 2, 3.
“Aqueles que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se
preocupam em ouvi-la ou entendê-la, pensando que se não ouvirem,
não serão responsáveis, serão considerados culpados diante de Deus
como se tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os
que escolhem seguir no erro quando podem compreender o que é a
verdade. Em Seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos
os pecados de ignorância, mas não há provisão feita para a cegueira
voluntária”. 5BC 1145.
“Se Eu não viera e lhes houvera falado, não teriam pecado; mas
agora não têm desculpa de seus pecados”. João 15:22.
“Jesus está diante da arca, fazendo Sua final intercessão por
todos aqueles por quem ainda perdura a misericórdia e por aqueles
que ignorantemente quebraram a lei de Deus. Essa expiação é feita
pelos justos mortos e também pelos justos vivos. Isto inclui todos
os que morreram confiando em Cristo, mas que, não tendo recebido
a luz dos mandamentos de Deus, pecaram por ignorância ao
transgredir seus preceitos”. EW 254
“Disse o anjo: ‘Se a luz vier, e essa luz for posta de lado ou
rejeitada, então vem a condenação e o olhar severo de Deus; mas
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antes que a luz venha, não há pecado, pois não há luz para eles
rejeitarem”. 1T 116.
“Os homens não serão julgados pela luz que nunca
aqueles que guardaram o domingo, cuja atenção foi
este erro, mas que não quiseram abrir os olhos
maravilhas da lei, serão julgados de acordo com a
veio”. 5BC 1145.

tiveram. Mas
chamada para
para ver as
luz que lhes

“Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado”.
Tiago 4:17.

TODOS, NÃO APENAS OS 144.000 DEVEM VENCER E ALCANÇAR A PERFEIÇÃO
MORAL
Se for entendido que a perfeição é exigida apenas dos 144.000,
muitos professos cristãos poderiam permanecer numa condição morna
porque poderiam pensar que a mesma experiência espiritual não é
exigida deles.
Nas páginas seguintes, examinaremos quais são esses requisitos.
Sem santidade nenhum homem verá a Deus.
“Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém
verá o Senhor”. Hebreus 12:14.
“Santidade é integridade para com Deus; é a entrega total do
coração e vida à habitação dos princípios do céu”. DA 556.
“Estamos buscando aquela bendita esperança e a gloriosa aparição
do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos não estar
vivendo quando Cristo vier em poder e grande glória, pois todos
estão sujeitos à morte a qualquer momento, mas se formos justos,
em harmonia com a lei de Deus, responderemos à voz que chamará o
povo de Deus de seus túmulos e sairemos para receber a
imortalidade. Somente os bem-aventurados e santos estarão prontos
para a primeira ressurreição; pois quando Cristo vier, Ele não
mudará o caráter... A Palavra de Deus declara que devemos ser
achados irrepreensíveis, sem mancha ou ruga ou qualquer coisa
semelhante”. ST 2-9-1891.
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“Cristo veio a esta Terra e viveu uma vida de perfeita obediência,
para que homens e mulheres, por meio de Sua graça, também pudessem
viver uma vida de perfeita obediência. Isso é necessário para sua
salvação. Sem santidade ninguém verá o Senhor”. RH 3-15-1906.
“A santidade que a palavra de Deus declara que ele deve ter antes
de ser salvo é o resultado da operação da graça divina ao se
curvar em submissão à disciplina e às influências restritivas do
Espírito da verdade”. AA 531.
“O Senhor reprova e corrige as pessoas que professam guardar Sua
lei. Ele aponta seus pecados e expõe sua iniquidade porque deseja
afastar todo pecado e maldade deles, para que possam aperfeiçoar
a santidade em Seu temor e estar preparados para morrer no Senhor
ou serem transladados para o céu. Deus os repreende, reprova e
corrige, para que sejam refinados, santificados, elevados e,
finalmente, exaltados ao Seu trono...
“Deus não aceitará nada menos do que pureza e santidade; uma
nódoa, uma ruga, um defeito de caráter, os excluirá para sempre
do céu, com todas as suas glórias e tesouros”. 2T 453.
“Se você se afastou e deixou de ser um cristão no sentido Bíblico,
converta-se; pois o caráter que tiver no tempo de provação será o
mesmo que terá na vinda de Cristo. Se você quer ser um santo no
céu, deve primeiro ser um santo na terra. Os traços de caráter
que você nutre em vida não serão mudados pela morte ou pela
ressurreição. Você sairá da sepultura com a mesma disposição que
manifestou em seu lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em
Sua vinda. O trabalho de transformação deve ser feito agora.
Nossas vidas diárias estão determinando nosso destino”. AH 16
“Todos têm luz suficiente para ver seus pecados e erros, se assim
o desejarem e sinceramente desejarem rejeitá-los e aperfeiçoar a
santidade no temor do Senhor. Deus é puro demais para contemplar
a iniquidade. Um pecado é tão grave aos Seus olhos em um caso como
em outro. Nenhuma exceção será feita por um Deus imparcial”. RH
5-5-1885.
“O que o Senhor exige de Sua herança comprada por sangue? - A
santificação de todo o ser, - pureza como a pureza de Cristo,
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perfeita conformidade com a vontade de Deus.... Na cidade santa
não pode entrar nada que contamine ou pratique a mentira.” SD 348.
“Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá em seu lugar
santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração.” Salmos 24:
3-5.
“Ninguém pode ser onipotente, mas todos podem purificar-se da
imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no
temor do Senhor. Deus requer que toda alma seja pura e santa.
Temos tendências hereditárias para o mal. Esta é uma parte do eu
que ninguém precisa carregar. É uma fraqueza da humanidade
acariciar o egoísmo, porque é um traço natural de caráter. Mas a
menos que todo egoísmo seja afastado, a menos que o eu seja
crucificado, nunca poderemos ser santos como Deus é santo”. FL
140.
“O único caráter que é de valor aos olhos de Deus é aquele que
está livre de toda mancha de egoísmo”. ST 9-24-1894.
“Tu necessitas morrer diariamente, e experimentar uma crucificação
diária do próprio eu”. 3T 324.
Todos os dias você pode se entregar inteiramente a Deus para que
Seu Espírito controle o seu espírito.
“Há necessidade de uma decidida conversão diária a Deus”. 6BC
1115.
“Quando Cristo vier, nossos corpos vis serão transformados e
feitos como Seu corpo glorioso, mas o caráter vil não será
santificado então. A transformação do caráter deve ocorrer antes
de Sua vinda. Nossa natureza deve ser pura e santa; devemos ter a
mente de Cristo, para que Ele possa ver com prazer Sua imagem
refletida em nossas almas”. RH 9-1-1885.
“Trabalhe enquanto dura o dia, pois a noite vem quando ninguém
pode trabalhar. Será expedido o mandato: quem é santo, seja santo
ainda; e quem está sujo, suje-se ainda. O destino de todos será
decidido. Alguns, sim, apenas alguns, do vasto número que povoam
a terra serão salvos para a vida eterna, enquanto as massas que
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não aperfeiçoaram suas almas na obediência à
designadas para a segunda morte”. 2T 401.

verdade serão

“Quando Cristo vier, Ele levará aqueles que purificaram suas almas
pela obediência à verdade.... O que é mortal se revestirá da
imortalidade, e esses corpos corruptíveis, sujeitos a doenças,
serão transformados de mortais em imortais. Seremos então dotados
de uma natureza superior. Os corpos de todos os que purificam suas
almas pela obediência à verdade hão de ser glorificados”. 3SM 427
TODOS, JUNTAMENTE, SERÃO GLORIFICADOS
“O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos ressuscitará Sua
igreja e a glorificará com Cristo, como Sua noiva... A vitória
dos santos adormecidos será gloriosa na manhã da ressurreição....
O doador da vida coroará com a imortalidade todos os que saírem
da sepultura”. 1SM 305.
“E todos estes, tendo obtido um bom testemunho pela fé, não
receberam a promessa; providenciando Deus algo melhor para nós,
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados”. Heb. 11:39,
40.
Todos aqueles que morreram na fé ao longo dos anos estão esperando
em seus túmulos, não tendo recebido a promessa do lar celestial e
da imortalidade, porque o plano de Deus era que todos os justos
recebessem a promessa da imortalidade e do céu ao mesmo tempo.
“Por isso vos declaramos, pela palavra do Senhor, que nós, os que
vivemos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos
os que dormem.
“Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande alarido, à voz
do arcanjo e ao som da trombeta de Deus; e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro; então nós, os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o
Senhor nos ares; e assim estaremos para sempre com o Senhor”. 1
Tes. 4:15-17.
“Os justos vivos são transformados ‘em um momento, em um piscar
de olhos’. À voz de Deus, eles foram glorificados; agora são
feitos imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para
encontrar seu Senhor nos ares”. GC 645.
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“Portanto, amados, considerando que buscais tais coisas, sede
diligentes para que sejais encontrados por Ele em paz, sem mancha
e sem culpa”. 2 Pedro 3:14.
A NOIVA QUE TEM O NOME DE DEUS NA TESTA E ESTÁ COM AS VESTES
NUPCIAIS SÃO TODOS OS SALVOS.
“...Cristo amou a igreja e Se entregou por ela; para santificá-la
e purificá-la com a lavagem de água pela palavra, para que pudesse
apresentá-la como uma igreja gloriosa, sem mancha, ou ruga, ou
qualquer coisa semelhante; mas santa e irrepreensível”. Efésios
5: 25-27.
“A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro.... Todo verdadeiro
crente é uma parte do corpo de Cristo”. 7BC 985.
“Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe honra; porque são
vindas as bodas do Cordeiro, e sua esposa já se aprontou. E foilhe concedida que se vestisse de linho fino, puro e branco; porque
o linho fino é a justiça dos santos”. Apoc. 19: 7, 8.
“É a justiça de Cristo, Seu próprio caráter imaculado, que pela
fé é comunicada a todos os que O recebem como seu Salvador
pessoal”. COL 310.
“A única esperança de qualquer homem reside em Jesus Cristo, que
trouxe o manto de Sua justiça para colocar sobre o pecador que
despir-se de suas vestes sujas. Há muitos que se agarram às suas
vestes sujas, a qual Cristo está disposto a remover, escolhendo
as nódoas e manchas do pecado em vez do puro manto da justiça de
Cristo. As vestes puras e sagradas não são preparadas para serem
vestidas por ninguém depois de entrar pelo portão da cidade. Todos
os que entrarem terão o manto da justiça de Cristo e o nome de
Deus será visto em suas testas. Este nome é o símbolo que o
apóstolo teve em visão e significa a entrega da mente à obediência
inteligente e leal a todos os mandamentos de Deus. Não haverá
encobrimento de pecados e faltas para ocultar a deformidade de
caráter; nenhum manto será lavado pela metade; mas tudo será puro
e imaculado”. YI 8-18-1886.
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“Deus requer perfeição de Seus filhos. Sua lei é uma transcrição
de Seu caráter e é o padrão de todo caráter. A vida de Cristo na
terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus, e quando aqueles
que afirmam ser filhos de Deus se tornarem semelhantes a Cristo,
serão obedientes aos mandamentos de Deus. Então o Senhor pode
conceder-lhes fazer parte da família do céu. Vestidos com as
roupas gloriosas da justiça de Cristo, têm um lugar na festa do
rei. Eles têm o direito de se juntar à multidão lavada pelo sangue
do Cordeiro”. COL 315.
TODOS DEVEM SER LIMPOS NA FONTE
“Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para
os habitantes de Jerusalém para a purificação do pecado e da
impureza”. Zacarias 13: 1.
Alguns dizem que a fonte é apenas para a geração final, mas isso
é um engano. A fonte estava disponível assim que o pecado entrou.
O sangue de Jesus deve limpar todos os pecadores que serão salvos.
“Um remédio foi providenciado para o pecador. Uma fonte foi aberta
para a impureza... Jesus nos atrai a Si por meio da atuação de
Seu Espírito divino; e pela fé em Seu sangue, somos limpos do
pecado; ‘Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo o pecado’. ‘Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça’”. RH 3-1-1892.
“Cristo é capaz de salvar perfeitamente todos os que vão a Ele
com fé. Ele os purificará de toda contaminação se permitirem. Mas
se eles se apegarem aos seus pecados, não será possível serem
salvos; pois a justiça de Cristo não cobre nenhum pecado sem
arrependimento”. 7BC 931.
“O manto do vosso caráter deve ser lavado até que esteja imaculado,
na fonte aberta para toda impureza. Vosso valor moral será pesado
na balança do santuário, e se fordes achados em falta, estareis
eternamente perdidos...
“Se não abandonastes vossa inveja, vosso ciúmes, vosso ódio uns
contra os outros, não podeis entrar no reino de Deus. Somente
levaríeis a mesma disposição convosco; mas não haverá nada desse
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tipo no mundo vindouro. Nada existirá lá, exceto amor, alegria e
harmonia”. 3SM 155.
TODOS DEVEM SENTIR VERDADEIRO ARREPENDIMENTO
“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados
sejam apagados”. Atos 3:19.
“O verdadeiro arrependimento levará o homem a suportar sua própria
culpa e reconhecê-la sem engano ou hipocrisia”. SC 40.
“Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a
salvação, da qual não há arrependimento; mas a tristeza do mundo
opera a morte”. 2 Cor. 7: 10.
“Aqueles que não humilharam sua alma perante Deus ao reconhecer
sua culpa, ainda não cumpriram a primeira condição de aceitação.
Se não tivermos experimentado aquele arrependimento do qual não
devemos nos arrepender, e se não tivermos confessado nossos
pecados com verdadeira humilhação de alma e espírito quebrantado,
abominando nossa iniquidade, não temos verdadeiramente buscado o
perdão dos pecados; e se nunca temos buscado, nunca temos
encontrado a paz de Deus. A única razão pela qual não temos a
remissão dos pecados passados é que não estamos dispostos a
humilhar nosso coração e obedecer às condições da palavra da
verdade”. SC 37.
“Não posso me preparar por ti.
Este é um trabalho entre Deus e
coração, deves ir até Aquele
injustiça. Deves buscar a Deus.
se quiseres que a bênção do Pai

Não posso me arrepender por ti.
tua alma. Se estás contaminado no
que pode purificar-te de toda
Deves purificar o templo da alma,
repouse sobre ti”. ST 6-10-1889.

TODOS DEVEM ABRIR A PORTA DO CORAÇÃO E SER PURIFICADOS DE TODOS
OS PECADOS.
“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir
a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo”.
Apoc. 3:20.
“Jesus nos convida a aceitar Sua presença; devemos abrir a porta
do coração e deixá-Lo entrar. Mas Ele não terá parte num coração
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dividido. Se o coração for entregue ao serviço de Mamom, se egoísmo
e orgulho preencherem seus aposentos, não haverá lugar para o
Convidado celestial; Ele não fará morada conosco até que o templo
da alma seja esvaziado e limpo. No entanto, não há necessidade de
falhar na vida cristã. Jesus está esperando para fazer uma grande
obra por nós, e todo o céu está interessado em nossa salvação”.
OHC 55.
“Eu vi que muitos achavam que eram justos, enquanto por dentro
havia corrupção. Não se enganem... Deus olha para o coração”. 1T
159.
“O coração em seu estado natural é uma habitação para pensamentos
impuros e paixões pecaminosas. Quando submetido a Cristo, deve
ser purificado pelo Espírito Santo de toda contaminação. Isso não
pode ser feito sem o consentimento do indivíduo”. OHC 161.
“Se Lhe pedirmos, o Senhor nos dará o Espírito Santo para limpar
a habitação da alma; pois cada sala do templo de Deus deve ser
acessada e purificada”. RH 9-10-1895.
“Nenhum canto ou recanto da alma deve ser um esconderijo para o
egoísmo”. 8T 139.
“Humilhe-se diante de Deus e faça um esforço sincero para esvaziar
o templo da alma de todo lixo - toda a inveja, todo ciúme, toda
suspeita, toda a crítica.” 5T 163.
“Com jejum e oração fervorosa, com um sério autoexame, um profundo
exame de coração, desnudamos a alma”. 2T 158.
“Os professores de religião não estão dispostos a examinar-se de
perto para ver se estão na fé; e é triste que muitos se apoiem em
uma falsa esperança”. 1T 188.
“O coração não santificado é ‘enganoso acima de todas as coisas,
e desesperadamente perverso’. Foi-me mostrado que muitos estão se
lisongeando de que são bons cristãos, mas que não têm um raio de
luz de Jesus. Eles não têm uma experiência viva para si mesmos na
vida religiosa”. 3T 253.
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“Um raio da glória de Deus, um brilho da pureza de Cristo,
penetrando na alma, torna cada mancha de contaminação
dolorosamente distinta e revela a deformidade e os defeitos do
caráter humano”. SC 29.
“Os olhos de Deus não dormem. Ele conhece cada pecado que está
oculto aos olhos mortais. O culpado sabe exatamente quais pecados
confessar para que sua alma fique limpa diante de Deus. Jesus
agora está dando a eles a oportunidade de confessar, de se
arrepender com profunda humildade e de purificar suas vidas
obedecendo e vivendo a verdade. Agora é a hora dos erros serem
corrigidos e os pecados confessados, ou eles aparecerão diante do
pecador no dia da ira de Deus”. 1T 156.
“Pois não há nada secreto que não venha a ser manifestado; nem
qualquer coisa oculta, que não venha a ser conhecido”. Lucas 8:17.
“Todos os teus atos, por mais secretos que possas pensar que têm
sido, estão abertos ao teu Pai celestial. Nada está escondido,
nada encoberto. Todos os teus atos e os motivos que os motivam
estão abertos à Sua vista”. 3T 82.
“A lei penetra nos pensamentos e intenções do coração. Ela
investiga as más paixões cultivadas em segredo, os ciúmes,
invejas, roubo, assassinato, malignidade, ambição e o mal que se
esconde dos olhos dos homens. Quantas vezes os homens exaltam
aqueles em cujo coração existem coisas obscuras que, por falta de
oportunidade de se manifestarem, são mantidas longe da vista. Mas
a lei de Deus registra todo o mal escondido”. ST 11-3-1890 95.
“Aquilo que Satanás planta no coração - inveja, ciúme, más
suspeitas, calúnia, impaciência, preconceito, egoísmo, cobiça e
vaidade - deve ser erradicado. Se essas coisas más puderem
permanecer na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão
contaminados”. ML 179.
“O que encobre os seus pecados jamais prosperará; mas o que os
confessar e abandonar alcançará misericórdia”. Prov. 28:13.
“Todos teriam luz suficiente para ver seus pecados e erros, se
assim quisessem, e sinceramente desejassem repudiá-los e
aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor... Deus é puro demais
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para contemplar a iniquidade. Um pecado é tão grave aos Seus olhos
em um caso como em outro. Nenhuma exceção será feita por um Deus
imparcial”. 2T 447.
“Quando alguém está totalmente esvaziado de si mesmo, quando todo
falso deus é expulso da alma, o vazio é preenchido pelo influxo
do Espírito de Cristo. Tal pessoa tem a fé que purifica a alma da
contaminação. Ele está em harmonia com o Espírito e se importa
com as coisas do Espírito. Ele não tem confiança em si mesmo.
Cristo é tudo em todos”. GW 287.
“Quando a alma tem sido purificada, é dever do cristão mantê-la
imaculada”. OHC 161.
“Porque sois o templo do Deus vivo; como Deus disse: Neles
habitarei e andarei neles; e Eu serei o seu Deus e eles serão o
Meu povo.
“Ora, amados, tendo, pois, estas promessas, purifiquemo-nos de
toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade
no temor de Deus”. 2 Cor. 6:16; 7: 1
TODOS DEVEM SE ENCONTRAR COM O JUIZ FRENTE A FRENTE
“Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada um tem um
caso pendente no tribunal de Deus. Cada um deve se encontrar com
o grande Juiz frente a frente. Quão importante, então, que toda
mente contemple frequentemente a cena solene quando o julgamento
se assentar e os livros forem abertos”. GC 488
“Pecados secretos serão então expostos à vista de todos. Os
motivos e intenções que estavam ocultos nas câmaras escuras do
coração serão revelados”. RH 1-1-1884.
“Pois não há nada secreto que não venha a ser manifestado; nem
qualquer coisa oculta, que não venha a ser conhecida”. Lucas 8:17.
“Tu podes agora fechar o livro de tua memória, a fim de escapar
de confessar teus pecados; mas quando o julgamento se assentar e
os livros forem abertos, não poderás fechá-los. O anjo registrador
testificou qual é a verdade. Tudo o que tentaste esconder e
esquecer está registrado e para ti será lido quando for tarde
demais para que os erros sejam corrigidos”. RH 12-16-1890.
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“O que fizermos de nós mesmos no tempo de graça, assim devemos
permanecer por toda a eternidade. A morte traz dissolução ao
corpo, mas não altera o caráter. ” 5T 466.
“Quando a voz de Deus despertar o morto, este sairá da sepultura
com os mesmos apetites e paixões, os mesmos gostos e aversões que
nutriu em vida. Deus não opera nenhum milagre para restaurar um
homem que não quis ser restaurado quando lhe foram dadas todas as
oportunidades e todas as facilidades”. COL 270.
TODOS DEVEM TER A EXPERIÊNCIA DO NOVO NASCIMENTO
“Em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido
da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito. Não
te maravilhes por te ter dito: Deves nascer de novo”. João 3:5-7.
“Sem regeneração pela fé em Seu sangue, não há remissão de pecados,
nem tesouro para qualquer alma que perece”. COL 113.
“Despi-vos da velha natureza, que pertence ao vosso modo de vida
anterior e é corrompida por concupiscências enganosas, e sejais
renovados no espírito de vossas mentes, e revesti-vos da nova
natureza, criada à semelhança de Deus em verdadeira justiça e
santidade”. Efésios 4: 22-24 RSV.
“Aqueles que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. Eles
são Seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em
justiça e verdadeira santidade. Suas mentes estão mudadas”. ST
12-17-1902.
“O que era objetável no caráter é limpado da alma pelo amor de
Jesus. Todo egoísmo é expulso, toda inveja, toda maledicência é
extirpada e uma transformação radical é operada no coração”. RH
7-22-1890.
“O grande fardo de cada alma deve ser: Meu coração está renovado?
Minha alma está transformada? Meus pecados estão perdoados pela
fé em Cristo? Eu nasci de novo? ” 2SM 117.
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“O novo nascimento é uma experiência rara nesta época do mundo.
Esta é a razão pela qual há tantas perplexidades nas igrejas.
Muitos, muitos mesmo, que assumem o nome de Cristo não são
santificados e são profanos. Eles foram batizados, mas estão
sepultados vivos. O ‘eu’ não morreu e, portanto, não ressuscitaram
para uma vida nova em Cristo”. 6BC 1075.
“Que o Senhor nos ajude a morrer para nós mesmos e nascer de novo,
para que Cristo viva em nós, um princípio vivo e ativo, um poder
que nos manterá santos”. 9T 188
TODOS DEVEM TER A CRISTO EM SI MESMOS, A ESPERANÇA DA GLÓRIA
“O mistério que esteve oculto
agora se manifestou aos seus
conhecer quais são as riquezas
gentios; que é Cristo em vós, a
1:26, 27.

por séculos e por gerações, mas
santos; a quem Deus quer dar a
da glória deste mistério entre os
esperança da glória”. Colossenses

“Cristo se tornou uma só carne conosco, para que pudéssemos nos
tornar um só espírito com Ele. É em virtude dessa união que devemos
sair da sepultura - não apenas como uma manifestação do poder de
Cristo, mas porque, pela fé, Sua vida se tornou nossa. Os que veem
a Cristo em Seu verdadeiro caráter e O recebem no coração têm vida
eterna. É pelo Espírito que Cristo habita em nós; e o Espírito de
Deus, recebido no coração pela fé, é o início da vida eterna”. DA
388.
“Se estás bem com Deus hoje, estás pronto se Cristo viesse hoje.
O de que precisamos é de Cristo formado internamente, a esperança
da glória.
“Estás preparando-te diariamente para te unir à família do céu?
Tu és briguento aqui? Estás achando defeito em tua família aqui?
Se estás, então encontrarás defeitos neles no céu. Teu caráter
está sendo testado e provado nesta vida, para ver se conseguirás
ser um súdito pacífico do reino de Deus no céu”. HP 227.
“Todos devem obter uma viva experiência para si mesmos; devem ter
Cristo entesourado no coração, Seu Espírito controlando as
afeições, ou sua profissão de fé não tem valor, e sua condição
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será ainda pior do que se nunca tivessem ouvido a verdade”. 5T
619.
TODOS DEVEM TER A MENTE DE CRISTO
“Que esteja em vós este espírito, que estava em Cristo Jesus; O
qual.... tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz”. Filip.
2: 5-8.
“Jesus tornou-Se homem para mediar entre o homem e Deus... Para
que Ele pudesse restaurar no homem a mente original que ele perdeu
no Éden... A desobediência não está de acordo com a natureza que
Deus deu ao homem no Éden”. 7BC 926.
“Que vitória é obtida quando a vida carnal cessa e a vida
espiritual começa”. RH 12-2-1875.
“O coração carnal, que ‘não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo
o pode estar’, torna-se espiritual e exclama com Cristo: ‘Tenho
prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus; sim, a tua lei está
dentro do meu coração’.
“Muitos dizem que creem em Cristo; mas eles creem? Têm eles a
mente espiritual, a mente de Cristo, que se deleita na lei de
Deus? ” ST 11-24-1887.
“Ser cristão não é meramente tomar o nome de Cristo, mas ter a
mente de Cristo, submeter-se à vontade de Deus em todas as coisas”.
MH 174.
TODOS DEVEM SER SALVOS DO PECADO, MAS NÃO NO PECADO.
“Chamarás o Seu nome Jesus, porque Ele salvará o Seu povo dos seus
pecados”. Mateus 1:21.
“Em todos os tempos e em todas as nações, aqueles que creem que
Jesus pode e irá salvá-los pessoalmente do pecado, são os eleitos
e escolhidos de Deus; eles são Seu tesouro peculiar. Eles obedecem
ao Seu chamado e saem do mundo e se separam de todo pensamento
impuro e prática impura...
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“É um triste fato o de que a maior parte do professo povo de Deus
não tem tido fé em Cristo como seu Salvador pessoal”. RH 8-1-1893.
“Jesus veio não para salvar os homens em seus pecados, mas de seus
pecados. ‘Pecado é a transgressão da lei’, e se deixarmos de
obedecer à lei, não aceitamos nosso Salvador. A única esperança
que temos de salvação é por meio de Cristo. Se Seu Espírito habita
no coração, o pecado não pode habitar ali”. RH 3-16-1886.
“E sabeis que Ele se manifestou para tirar nossos pecados; e nEle
não há pecado. Todo aquele que permanece nEle não peca; todo
aquele que peca não O viu nem O conheceu. Filhinhos, ninguém vos
engane; quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo.
Aquele que comete pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o
princípio. Para este propósito o Filho de Deus Se manifestou, para
destruir as obras do diabo”. 1 João 3: 5-8.
“Cristo sempre afasta a alma contrita do pecado. Ele veio para
destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito
Santo seja concedido a cada alma arrependida, para impedi-la de
pecar.
“A atuação do tentador não deve ser considerada desculpa para um
ato errado. Satanás exulta ao ouvir os professos seguidores de
Cristo apresentarem desculpas por sua deformidade de caráter. São
essas desculpas que levam ao pecado. Não há desculpa para pecar.
Um temperamento santo, uma vida semelhante à de Cristo, é
acessível a todo filho de Deus que se arrepende e crê”. DA 311.
“Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza”. 2Cor. 12: 9.
“Abundante graça foi concedida para que a alma crente seja mantida
livre do pecado; pois todo o céu, com seus recursos ilimitados,
foi colocado sob nosso comando”. 1SM 394.
“Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele pode
impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de
Deus”. RH 3-10-1904.
TODOS DEVEM TER PERFEIÇÃO MORAL
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“Sede vós, pois, perfeitos, assim como o vosso Pai que está nos
céus é perfeito”. Mateus 5:48.
“A perfeição moral é exigida de todos. Nunca devemos rebaixar o
padrão de justiça a fim de acomodar tendências herdadas ou
cultivadas para o mal. Precisamos entender que imperfeição de
caráter é pecado. Todos os atributos justos habitam em Deus como
um todo perfeito e harmonioso, e todo aquele que recebe a Cristo
como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses
atributos”. COL 330.
“É o caráter espiritual e moral que tem valor aos olhos do Céu, e
que sobreviverá à sepultura e se tornará glorioso com a
imortalidade pelos séculos sem fim da eternidade”. 1SM 259.
“É desígnio de Deus que cada um de nós seja perfeito Nele, a fim
de que possamos representar ao mundo a perfeição de Seu caráter.
Ele deseja que sejamos livres do pecado, para que não desapontemos
o Céu, para não entristecer nosso divino Redentor. Ele não deseja
que professemos o Cristianismo, e, todavia, não busquemos o
auxílio daquela graça que é capaz de nos tornar perfeitos, para
que não venhamos a ser achados em falta”. ML 15.
“A perfeição moral e espiritual, por meio da graça e poder de
Cristo, é prometida a todos. Jesus é a fonte de poder, a fonte da
vida.... A cada passo, tocamos Seu vivo poder”. AA 478.
“Tendo, portanto, estas promessas, purifiquemo-nos de toda
imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no
temor de Deus”. 2 Cor. 7: 1.
“Ninguém pode ser onipotente, mas todos podem purificar-se da
imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no
temor do Senhor. Deus requer que toda alma seja pura e santa.
Temos tendências hereditárias para o mal. Esta é uma parte do eu
que ninguém precisa carregar. É uma fraqueza da humanidade
acariciar o egoísmo, porque é um traço natural de caráter. Mas a
menos que todo egoísmo seja afastado, a menos que o eu seja
crucificado, nunca poderemos ser santos como Deus é santo”. FL
140.
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“Deus não aceitará nada além de pureza e santidade; uma mancha,
uma ruga, um defeito de caráter, os excluirá para sempre do céu,
com todas as suas glórias e tesouros”. 2T 453.
“Mesmo os pensamentos devem ser postos em sujeição à vontade de
Deus, e os sentimentos sob o controle da razão e da religião.
Nossa imaginação não nos foi dada para vaguear desordenadamente e
seguir seu próprio caminho, sem qualquer esforço de restrição e
disciplina. Se os pensamentos estiverem errados, os sentimentos
estarão errados; e os pensamentos e sentimentos combinados
constituem o caráter moral”. HP 164.
“O Senhor em Sua providência leva os homens
faculdades morais e revelar seus motivos de
melhorar o que está certo em si mesmos e
errado. Deus deseja que Seus servos se
mecanismo moral de seus próprios corações”.

onde pode testar suas
ação, para que possam
rejeitar o que está
familiarizem com o
4T 85.

“Como um homem ‘pensa em seu coração, assim ele é’. Muitos
pensamentos constituem a história não escrita de um único dia; e
esses pensamentos têm muito a ver com a formação do caráter”. MYP
144.
“Mas Cristo não nos deu nenhuma garantia de que atingir a perfeição
de caráter seja tarefa fácil. Um caráter nobre e completo não é
herdado. Não chega até nós por acidente. Um caráter nobre é obtido
pelo esforço individual por meio dos méritos e da graça de Cristo.
Deus dá os talentos, as faculdades da mente; nós formamos o
caráter”. COL 331.
“As faculdades mentais e morais que Deus nos deu não constituem
caráter. São talentos que devemos desenvolver e que, se
devidamente desenvolvidos, formarão um caráter correto... A mente
é o jardim; o caráter é o fruto. Deus nos deu nossas faculdades
para cultivar e desenvolver. Nosso próprio curso determina nosso
caráter. Ao treinar essas faculdades para que se harmonizem e
formem um caráter valioso, temos uma obra que ninguém além de nós
mesmos pode fazer”. 4T 606.
“Habilidade mental e gênio não são caráter, pois muitas vezes são
possuídos por aqueles que têm o oposto de um bom caráter. Reputação
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não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma, que
se revela na conduta”. CG 161.
“Na vida daqueles que são resgatados pelo sangue de Cristo, o
sacrifício próprio aparecerá constantemente. Bondade e retidão
serão vistos. A experiência serena e interior tornará a vida cheia
de piedade, fé, mansidão e paciência. Esta deve ser nossa
experiência diária. Devemos formar caracteres livres de pecado caracteres tornados justos em Cristo e pela graça de Cristo”. CH
633, 634.
Todos os dias, ao permitirmos que o amor de Deus controle nossos
pensamentos e sentimentos, nosso caráter pode ser puro e santo e,
assim, nossos atos serão corretos. [Ao Permitirmos que o amor de Deus
controle nossos pensamentos, e, ao mesmo tempo, mantendo sob controle nossos
pensamentos e sentimentos (I Coríntios 9:27), nossos atos serão corretos. –
Nota do Tradutor].

"Isto é... por uma repetição de atos é que os hábitos são
estabelecidos e o caráter confirmado. ” CG 199.
“O que o Senhor exige de Sua herança comprada por sangue? - A
santificação de todo o ser, - pureza como a pureza de Cristo,
perfeita conformidade com a vontade de Deus”. SD 348.
“Ele nos diz para sermos perfeitos da mesma maneira como Ele é.
Devemos ser centros de luz e bênção para nosso pequeno círculo,
assim como Ele é para o universo. Nada temos de nós mesmos, mas a
luz de Seu amor brilha sobre nós e devemos refletir seu brilho.
‘Em Sua emprestada bondade’, podemos ser perfeitos em nossa
esfera, assim como Deus é perfeito na Sua”. MB 77.
“Cristo nos atormentaria exigindo de nós uma impossibilidade?
Nunca, nunca! Que honra Ele nos confere ao exortar-nos a ser
santos em nossa esfera, como o Pai é santo em Sua esfera! Ele pode
nos capacitar a fazer isso, pois Ele declara: ‘Todo o poder me
foi dado no céu e na terra’. Este poder ilimitado é nosso
privilégio reivindicar”. KH 131.

TODOS DEVEM VENCER SEUS DEFEITOS DE CARÁTER
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“Ao que vencer, concederei que se assente comigo em Meu trono,
assim como Eu também venci e me assentei com meu Pai em Seu trono”.
Apoc. 3:21.
“Ninguém, a não ser aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra de seu testemunho, serão encontrados com os leais
e verdadeiros, sem nódoa ou mancha de pecado, sem dolo em suas
bocas”. 2SM 380.
“Muitos se enganam pensando que o caráter será transformado na
vinda de Cristo, mas não haverá conversão do coração em Seu
aparecimento. Devemos nos arrepender aqui de nossos defeitos de
caráter e, pela graça de Cristo, devemos superá-los enquanto durar
a provação”. GAG 243.
“Para realizar essa obra, devemos morrer diariamente para nós
mesmos. Disse Paulo: ‘Eu morro diariamente’”. 4T 67 100.
“Alguns, de fato, são naturalmente mais impulsivos do que outros;
mas esse espírito nunca pode se harmonizar com o Espírito de Deus.
O homem natural deve morrer, e o novo homem, Cristo Jesus,
apoderar-se da alma, para que o seguidor de Jesus possa, em
verdade, dizer: ‘Vivo, não eu, mas Cristo vive em mim’.
“O ‘eu’ é difícil de conquistar. A depravação humana em todas as
formas não é facilmente submetida ao Espírito de Cristo. Mas todos
devem ficar impressionados com o fato de que, a menos que essa
vitória seja obtida por meio de Cristo, não há esperança para
eles. A vitória pode ser obtida; pois nada é impossível para Deus.
Por Sua graça auxiliadora, todo mal temperamento, toda depravação
humana pode ser vencida”. 4T 348, 349.
“Seu divino poder nos deu todas as coisas que pertencem à vida e
à piedade, pelo conhecimento dAquele que nos chamou para a glória
e virtude”. 2 Pedro 1: 3.
“Nenhum de nós precisa desculpar nosso temperamento precipitado,
nosso caráter deformado, nosso egoísmo, inveja, ciúme ou qualquer
impureza de alma, corpo ou espírito. Deus nos chamou para a glória
e virtude. Devemos obedecer ao chamado”. RH 4-24-1900.
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“Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências
da vossa ignorância anterior, mas como aquele que vos chamou é
santo, sede santos em toda a vossa conduta”. 1 Pedro 1:14, 15.
“Cada alma herda certos traços de caráter não semelhantes aos de
Cristo. É a grande e nobre obra de uma vida inteira manter sob
controle essas tendências para o mal. São as pequenas coisas que
cruzam nosso caminho que provavelmente nos fazem perder nosso
poder de autocontrole”. HP 231.
“Cada dia ele deve renovar sua consagração, cada dia lutar contra
o mal. Velhos hábitos, tendências hereditárias para o mal, lutarão
pelo domínio, mas contra isso ele deve estar sempre em guarda,
lutando na força de Cristo pela vitória”. AA 477.
“Minha graça te basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza”. 2 Cor. 12: 9.
“Em Cristo, Deus providenciou meios para subjugar todos os traços
pecaminosas e resistir a todas as tentações, por mais fortes que
sejam... Não olhe para si mesmo, mas para Cristo”. DA 429.
“Cristo é a nossa fortaleza, e Satanás não pode ter poder sobre a
alma que anda com Deus em humildade de espírito.... Os perigos
cercam todos os caminhos, mas todo o universo do céu está em
guarda, para que ninguém seja tentado acima do que ele é capaz de
suportar. Alguns têm fortes traços de caráter, que precisarão ser
constantemente reprimidos. Se mantidos sob o controle do Espírito
de Deus, esses traços serão uma bênção; mas se não, eles se
mostrarão uma maldição”. ML 316.
“Tu estás vencendo, ou estás sendo dominado por teus próprios
desejos, apetites e paixões? ” 5T 511.
“Muitos percebem sua grande deficiência e leem, oram e decidem,
mas não fazem progresso. Eles parecem impotentes para resistir à
tentação. A razão é que eles não vão fundo o suficiente. Não
procuram uma conversão completa da alma, para que as correntes
que dela emanam sejam puras e o comportamento testifique que
Cristo reina no interior.
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“Todos os defeitos de caráter se originam no coração. Orgulho,
vaidade, mau temperamento e cobiça procedem do coração carnal não
renovado pela graça de Cristo. Se o coração for refinado,
abrandado e enobrecido, as palavras e ações testificarão desse
fato. Quando a alma tiver sido inteiramente entregue a Deus,
haverá uma firme confiança em Suas promessas, e fervorosa oração
e um determinado esforço para controlar as palavras e ações. ” RH
9-1-1885.
“Conflito após conflito deve ser travado contra tendências
hereditárias. Teremos que examinar-nos rigorosamente e não
permitir que nenhum traço desfavorável permaneça sem correção.
“Que ninguém diga: Não posso remediar meus defeitos de caráter.
Se tomares essa decisão, certamente não conseguirás obter a vida
eterna. A impossibilidade está na tua própria vontade. Se tu não
quiseres, não poderás vencer. A verdadeira dificuldade surge da
corrupção de um coração não santificado e de uma relutância em se
submeter ao controle de Deus”. COL 331.
“Todos os que finalmente têm um assento com Cristo em Seu trono,
serão os que venceram. Todo egoísmo deve ser erradicado do
coração. O apóstolo diz: ‘Esteja em vós este espírito, o qual
também estava em Cristo Jesus’....
“Quem de nós está copiando o padrão? Pela graça de Cristo, estamos
dominando o orgulho do coração? Desarraigamos o egoísmo? Abrimos
amplamente a porta do coração e deixamos entrar o precioso amor
de Jesus? Ou estamos acalentando pecados que irão finalmente nos
arruinar? Não podemos encontrar Cristo em paz com um pecado não
arrependido, não confessado e não abandonado. Mas João escreve:
“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça”.
“Ou venceremos nossos maus traços de caráter e tornar-nos-emos
semelhantes a Cristo, ou iremos acariciar nossos defeitos e
deixaremos de alcançar o padrão divino....
“Não estejamos na posição daqueles por quem o Salvador morreu em
vão. Em Cristo há graça suficiente para superar todos os nossos
maus traços de caráter, e encontramos força somente nEle”. RH 317-1891.
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“Um defeito cultivado em vez de ser vencido, torna o homem
imperfeito e fecha para ele a porta da Cidade Santa. Aquele que
entra deve ter um caráter sem mancha ou ruga ou qualquer coisa
semelhante. Nada que contamine pode entrar lá. Em toda a hoste
dos redimidos, nenhum defeito será visto”. MYP 144.
Como Deus poderia permitir amargura, ressentimento, ódio, inveja,
orgulho, engano, egoísmo, luxúria e vingança, ou qualquer outro
defeito no céu?
“Os homens podem agora desculpar seus defeitos de caráter, mas
naquele dia não oferecerão desculpa....
“Ele deu todo o céu, do qual podemos tirar força e eficiência;
para que não sejamos repelidos ou vencidos por nosso grande
adversário. Mas o amor de Deus não O leva a desculpar o pecado.
Ele não o desculpou em Satanás; Ele não o desculpou em Adão ou em
Caim; nem o desculpará em qualquer outro dos filhos dos homens.
Ele não será conivente com nossos pecados nem negligenciará nossos
defeitos de caráter. Ele espera que vençamos em Seu nome”. COL
315, 316.
“A única esperança para nós, se quisermos vencer, é unir nossa
vontade à vontade de Deus e trabalhar em cooperação com Ele, hora
a hora e dia a dia. Não podemos reter o eu e ainda assim entrar
no reino de Deus. Se viermos a alcançarmos santidade afinal, será
por meio da renúncia do eu e da recepção da mente de Cristo”. MB
143.
“A perfeição do caráter cristão depende inteiramente da graça e
força encontradas somente em Deus. Sem o poder da graça sobre o
coração, auxiliando em nossos esforços e santificando nossos
labores, deixaremos de salvar nossas próprias almas e de salvar
as almas dos outros”. 3T 188.
“Somos cristãos, semelhantes a Cristo em espírito, palavra e
disposição, ou estamos continuamente caindo nas tentações do
inimigo, sem poder para escapar de sua armadilha?” RH 2-24-1903.
“Que ninguém se desespere achando que não ganhará a vitória. A
vitória é certa quando o ‘eu’ está entregue a Deus”. 1BC 1095.
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Sempre que você for tentado, submeta seu espírito a Deus e deixe
Seu Espírito Santo controlá-lo.
“Qualquer que seja o pecado que assedia o homem, quaisquer que
sejam os amargos e malignos sentimentos que lutam pelo domínio,
ele pode vencer, se vigiar e guerrear contra eles em nome e na
força do Ajudador de Israel”. GAG 242.
Se você sempre se submeter rapidamente a Deus quando for tentado,
receberá a força necessária.
“Como os teus dias, assim será a tua força”. Deut. 33:25.
“Devemos viver apenas um dia de cada vez. Não precisamos fazer o
trabalho de uma vida inteira em poucas horas. Não precisamos olhar
para o futuro com ansiedade; pois Deus tornou possível que sejamos
vencedores todos os dias”. FL 249.
“Qualquer que seja a natureza de teus defeitos, o Espírito do
Senhor vai te capacitar a discerni-los, e a graça será concedida
por meio da qual podem ser vencidos. Pelos méritos do sangue de
Cristo tu podes ser um conquistador, sim mais do que um
conquistador”. SD 349
TODOS PODEM SER MAIS DO QUE VENCEDORES
“Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio
dAquele que nos amou”. Romanos 8:37.
“A família humana, em suas lutas com Satanás, tem toda a ajuda
que Cristo teve. Não precisam ser derrotados. Podem ser mais do
que vencedores por meio dAquele que os amou e deu a vida por eles.
‘Fostes comprados por um preço’. E que preço! O Filho de Deus em
Sua humanidade lutou com as mesmas ferozes tentações e
aparentemente avassaladoras que assaltam os homens - tentações de
condescendência com o apetite, de aventurar-se onde Deus não os
conduziu e de adorar o deus deste mundo para sacrificar uma
eternidade de felicidade pelos fascinantes prazeres desta vida.
Todos serão tentados, mas a Palavra declara que não seremos
tentados acima de nossa capacidade de suportar. Podemos resistir
e derrotar o astuto inimigo”. 1SM 95.
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“Os que deixam de perceber sua constante dependência de Deus serão
vencidos pela tentação. Podemos agora supor que nossos pés estão
firmes e que nunca seremos movidos. Podemos dizer com confiança:
sei em quem tenho crido; nada pode abalar minha fé em Deus e em
Sua palavra. Mas Satanás está planejando tirar vantagem de nossos
traços de caráter hereditários e cultivados, e cegar nossos olhos
para nossas próprias necessidades e defeitos. Somente reconhecendo
nossa própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, podemos
caminhar com segurança”. DA 382.
“Todos os seguidores de Cristo têm que enfrentar o mesmo inimigo
maligno que atacou seu Mestre. Com admirável habilidade, ele
adapta suas tentações às circunstâncias, ao temperamento, ao
preconceito mental e moral, às fortes paixões... Devemos olhar
para Cristo; devemos resistir como Ele resistiu; devemos orar como
Ele orou; devemos agonizar como Ele agonizou, se quisermos vencer
como Ele venceu”. ST 9-7-1882.
“Os maus hábitos, quando contrariados, oferecem a mais vigorosa
resistência; mas se o combate for mantido com energia e
perseverança, eles podem ser vencidos”. 4T 655.
“Para ser salvo, o homem deve ganhar a vitória sobre si mesmo,
seu temperamento, suas inclinações. Sua vontade deve ser trazida
em conformidade com a vontade de Deus. A glória do céu é para
aqueles que nesta terra praticaram a justiça de Cristo... Procure
entender sua responsabilidade individual. Siga em frente com
firmeza e o Senhor o tornará mais do que vencedor”. 4MR 172
TODOS DEVEM SER COMPLETAMENTE SALVOS
“Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se
chegam a Deus, visto que vive sempre para interceder por eles”.
Hebreus 7:25.
“Muitas vozes estão defendendo o erro; deixe sua voz advogar a
verdade... Apresente a verdade como ela é em Jesus, deixando
claros os requisitos da lei e do evangelho. Apresente Cristo, o
caminho, a verdade e a vida, e fale de Seu poder para salvar todos
os que vão a Ele. O Capitão de nossa salvação está intercedendo
por Seu povo, não como um suplicante para mover o Pai à compaixão,
mas como um conquistador, que reivindica os troféus de Sua
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vitória. Ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que por meio
dele se aproximam de Deus. Deixe este fato bem claro”. Ev 189.
“Para Jesus em Sua agonia na cruz, veio um brilho de conforto.
Foi a oração do ladrão penitente.... Este homem não era um
criminoso endurecido... Ele tinha visto e ouvido Jesus, e foi
convencido por Seu ensino, mas ele foi rejeitado pelos sacerdotes
e principais. Buscando sufocar a convicção, mergulhou cada vez
mais no pecado, até ser preso, julgado como um criminoso e
condenado à morte na cruz. Na sala do julgamento e no caminho para
o Calvário, ele esteve na companhia de Jesus.... Ele havia notado
Seu comportamento divino e Seu misericordioso perdão a Seus
algozes... A convicção volta para ele de que este é o Cristo.
“O Espírito Santo ilumina sua mente e, pouco a pouco, a cadeia de
evidências se junta. Em Jesus, ferido, escarnecido e pendurado na
cruz, vê o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A
esperança se mescla com a angústia em sua voz, quando a alma
indefesa e moribunda se lança sobre um Salvador moribundo.
‘Senhor, lembra-te de mim’, ele grita, ‘quando Tu entrares em Teu
reino’.
“A resposta veio rapidamente. O tom suave e melodioso, cheio de
amor, compaixão e poder nas palavras: Em verdade Eu te digo hoje:
Tu estarás comigo no paraíso....
“Ao proferir as palavras de promessa, a nuvem negra que parecia
envolver a cruz foi traspassada por uma luz viva e brilhante. Para
o ladrão penitente veio a paz perfeita de aceitação com Deus....
Seu ouvido não está pesado para que não possa ouvir, nem Seu braço
encurtado para que não possa salvar. É Seu direito real salvar
completamente todos os que por Ele se aproximam de Deus”. DA 749751.
“Cristo é capaz de salvar perfeitamente todos os que vão a Ele
com fé. Ele os purificará de toda contaminação se permitirem. Mas
se eles se apegam aos seus pecados, não podem ser salvos; pois a
justiça de Cristo não cobre nenhum pecado sem arrependimento. Deus
declarou que aqueles que recebem a Cristo como seu Redentor,
aceitando-o como Aquele que tira todo o pecado; receberá perdão
por suas transgressões. Estes são os termos da nossa eleição. A
salvação do homem depende de que receba a Cristo pela fé. Aqueles
que não O receberão perdem a vida eterna porque se recusaram a
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usar o único meio fornecido pelo Pai e pelo Filho para a salvação
de um mundo que perece”. 7BC 931.
TODOS OS REDIMIDOS CANTAM O CÂNTICO DA REDENÇÃO
“Quando a batalha terrena terminar e os santos estiverem todos
reunidos no lar, nosso primeiro tema será o cântico de Moisés, o
servo de Deus. O segundo tema será o cântico do Cordeiro, o cântico
da graça e da redenção. Esta música será mais alta, mais elevada
e em acordes mais sublimes, ecoando e re-ecoando pelas cortes
celestiais. Assim, o cântico da providência de Deus é cantado,
conectando as várias dispensações; pois tudo agora é visto sem um
véu entre o que é baseado na lei, nos profetas e no evangelho. A
história da igreja na terra e a igreja redimida no céu giram em
torno da cruz do Calvário. Este é o tema, este é o cântico, Cristo é tudo em todos, - em hinos de louvor de milhares e dez
mil vezes dez milhares ressoando pelo céu e uma companhia
inumerável do exército dos redimidos. Todos se unem neste cântico
de Moisés e do Cordeiro. É uma música nova, pois nunca antes fora
cantada no céu”. TM 432, 433.
A MENSAGEM DE 1888 FOI UM REAVIVAMENTO DA VERDADEIRA JUSTIÇA.
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”. João 1:29.
“O Senhor, em Sua grande misericórdia, enviou uma mensagem
preciosíssima ao Seu povo.... Esta mensagem devia trazer perante
o mundo, de maneira mais proeminente, o Salvador erguido na cruz,
o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a
justificação pela fé no Fiador; convidava o povo a receber a
justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os
mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Eles
precisavam ter seus olhos voltados para Sua pessoa divina, Seus
méritos e Seu amor imutável pela família humana. Todo o poder é
dado em Suas mãos para que Ele possa dispensar ricos dons aos
homens, transmitindo o inestimável dom de Sua própria justiça ao
desamparado instrumento humano. Esta é a mensagem que Deus ordenou
que fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo, que deve
ser proclamada em alta voz e acompanhada do derramamento de Seu
Espírito em grande medida”. TM 91, 92.
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“O povo remanescente de Deus deve encher a terra com o clamor do
terceiro anjo. ‘Aqui está a paciência dos santos: aqui estão os
que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus’”. RH 7-161901.
“Tem sido necessário exaltar o grande padrão de justiça, mas, ao
fazer isso, muitos negligenciaram pregar a fé de Jesus. Se
quisermos ter o espírito e o poder da mensagem do terceiro anjo,
devemos apresentar a lei e o evangelho juntos, pois eles vão de
mãos dadas”. RH 9-3-1889.
“O evangelho deve ser apresentado, não como uma teoria sem vida,
mas como uma força viva para mudar a vida. Deus deseja que os
recebedores de Sua graça sejam testemunhas de seu poder”. DA 826.
“Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que tem fé... ‘Aquele que pela fé
é justo, esse viverá’”. Rom. 1:16, 17.
“Precisamos ser esclarecidos no que diz respeito ao plano da
salvação. Não há um em cem que entenda por si mesmo a verdade
bíblica neste assunto que é tão necessário para nosso bem-estar
presente e eterno.
“O inimigo do homem e de Deus não deseja que esta verdade seja
claramente apresentada; pois ele sabe que se o povo a receber
plenamente, seu poder será quebrado.... O povo de Deus deve ter
aquela fé que se apodera do poder divino, ‘pois pela graça sois
salvos por meio da fé; e isso não vem de vós; é o dom de Deus’”
RH 9-3-1889.
“Alguns não farão um uso correto da doutrina da justificação pela
fé. Eles o apresentarão de uma maneira unilateral, fazendo tudo
pela fé e obras menosprezadas. Outros agarrarão os pontos que
tendem para o erro e ignorarão as obras por completo. Ora, a fé
genuína sempre atua por amor; fornece uma força motriz”. RH 1-241893.
“A menos que o poder divino seja introduzido
povo de Deus, falsas teorias e ideias errôneas
cativas, Cristo e Sua justiça serão retirados
muitos, e sua fé ficará sem poder ou vida”. RH
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“A fé essencial para a salvação não é uma mera fé nominal, mas um
princípio permanente, derivando poder vital de Cristo. Levará a
alma a sentir o amor de Cristo a tal ponto que o caráter será
refinado, purificado, enobrecido. Esta fé em Cristo não é apenas
um impulso, mas um poder que atua por amor e purifica a alma. Ela
realiza algo, trazendo a alma sob disciplina, elevando-a da
contaminação e trazendo-a em conexão com Cristo, até que se
apropria de Sua virtude para a necessidade da alma. Esta é a fé
salvadora”. RH 8-18-1891.
“Aceite esta mensagem em todas as suas fases e leve-a ao povo onde
quer que a Providência abra o caminho. A justificação pela fé e a
justiça de Cristo são os temas a serem apresentados a um mundo
que perece”. 7BC 964.
“Tu te encontrarás com aqueles que dirão: ‘Estás muito animado
com este assunto. Estás levando muito a sério. Não deves buscar a
justiça de Cristo e dar muito valor a isso. Devias pregar a lei’.
Como povo, temos pregado a lei até estarmos tão secos como as
colinas de Gilboa que não tinham orvalho nem chuva. Devemos pregar
a Cristo na lei, e haverá seiva e alimento na pregação”. RH 3-101890.
“A lei de Deus deve ser engrandecida; suas reivindicações devem
ser apresentadas em seu caráter verdadeiro e sagrado, para que o
povo possa ser levado a decidir a favor ou contra a verdade.
Contudo, a obra será abreviada em justiça. A mensagem da justiça
de Cristo deve soar de um extremo ao outro da terra para preparar
o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus, que encerra a obra
do terceiro anjo”. 6T 19.
O TERCEIRO ANJO ADVERTE SOBRE A MARCA
“E o terceiro anjo os seguia, dizendo em alta voz: ‘Se alguém
adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na
mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem
mistura na taça de sua indignação; e será atormentado com fogo e
enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro; e
a fumaça do seu tormento ascende para todo o sempre; e não têm
descanso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua
imagem, e todo aquele que receber a marca de seu nome’.
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“Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé de Jesus”. Apoc. 14: 9-12.
“Na questão em disputa toda a cristandade será dividida em duas
grandes classes - aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a
fé de Jesus, e aqueles que adoram a besta e sua imagem e recebem
sua marca”. GC 450.
“O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada
antes que termine o tempo de graça; pois será o grande teste para
o povo de Deus, pelo qual seu destino eterno será decidido”. 7BC
976.
“Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em
pontos de doutrina as quais defendem em comum, influenciarem o
estado para fazer cumprir seus decretos e apoiar suas leis, então
a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia
romana, e a imposição de penalidades civis aos dissidentes
resultará inevitavelmente”. GC 445.
“E exerce todo o poder da primeira besta diante dela e faz com
que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja
ferida mortal foi curada. E faz grandes sinais, de modo que faz
descer fogo do céu sobre a terra aos olhos dos homens, e engana
aos que habitam na terra por meio dos sinais que tinha poder de
fazer à vista da besta; dizendo aos que habitam sobre a terra que
fizessem uma imagem à besta, que foi ferida pela espada e vivia.
E tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem
da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a
imagem da besta fossem mortos. E faz com que todos, pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na
mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número
de seu nome”. Apoc. 13: 12-17.
“Quando a América, terra da liberdade religiosa, se unir ao papado
para forçar a consciência e compelir os homens a honrar o falso
sábado, os povos de todos os países do globo serão levados a
seguir seu exemplo”. 6T 18.
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“Todo homem será testado. Obediência ou desobediência é a questão
a ser decidida por todo o mundo. Todos serão chamados a escolher
entre a lei de Deus e as leis dos homens. Aqui, a linha divisória
será traçada. Haverá apenas duas classes. Todo o caráter será
plenamente desenvolvido; e todos mostrarão se escolheram o lado
da lealdade ou o da rebelião”. DA 763.
“O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da
verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for
aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre
aqueles que servem a Deus e aqueles que não O servem.... Enquanto
uma classe, ao aceitar o sinal de submissão aos poderes terrenos,
recebe a marca da besta, a outra, escolhendo o símbolo de
fidelidade à autoridade divina, recebe o selo de Deus”. GC 605.
DEUS SELARÁ SEU POVO
“E vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo; e
clamou em alta voz aos quatro anjos, aos quais foi permitido
danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem
o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso
Deus em suas testas”. Apoc. 7: 2, 3.
“Os justos vivos receberão o selo de Deus antes do fim do tempo
de graça”. 1SM 66.
“Agora é a hora de se preparar. O selo de Deus nunca será colocado
na testa de um homem ou mulher impuro. Nunca será colocado na
testa de um homem ou mulher ambicioso e amante do mundo. Nunca
será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou
coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem estar sem
mancha diante de Deus”. 5T 216.
“As vestes puras e sagradas não são preparadas para serem vestidas
por ninguém depois de ter entrado pelo portão da cidade. Todos os
que entrarem terão o manto da justiça de Cristo, e o nome de Deus
será visto em suas testas. Este nome é o símbolo que o apóstolo
teve em visão e significa a entrega da mente à obediência
inteligente e leal a todos os mandamentos de Deus”. SD 370.
“O Senhor me mostrou o perigo de permitir que nossa mente se encha
de pensamentos e preocupações mundanos.... pois, se a mente está
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cheia de outras coisas, a verdade presente é excluída e não há
lugar em nossas testas para o selo do Deus vivo....
“O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora é a
hora, enquanto os quatro anjos estão segurando os quatro ventos,
para garantir nossa chamada e eleição”. EW 58.
“ ‘Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos’. Muitos ouvem
o convite de misericórdia, são testados e provados; mas poucos
são selados com o selo do Deus vivo. Poucos se humilharão como
uma criança, para que possam entrar no reino dos céus”. 5T 50.
“O selo do Deus vivo será colocado somente sobre aqueles que se
assemelham a Cristo no caráter”. 7BC 970.
“Assim como a cera recebe a impressão do selo, assim a alma deve
receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de
Cristo”. 7BC 970.
“A grande massa dos professos cristãos vai se deparar com amargo
desapontamento no dia de Deus. Eles não têm na testa o selo do
Deus vivo”. 7BC 970.
“Assim que o povo de Deus for selado em suas testas - não é
qualquer selo ou marca que possa ser visto, mas um estabelecimento
na verdade, tanto intelectual quanto espiritualmente, para que
não possam ser demovidos - assim que o povo de Deus estiver selado
e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, já começou;
os juízos de Deus estão agora sobre a terra, para nos avisar, para
que possamos saber o que está por vir”. 4BC 1161.
ELE VAI SEPARAR O TRIGO DO JOIO
“Então vi o terceiro anjo. Disse meu anjo assistente, ‘Terrível é
seu trabalho. Terrível é sua missão. Esse é o anjo que deve
selecionar o trigo do joio e selar ou amarrar o trigo para o
celeiro celestial’. Essas coisas devem ocupar toda a mente, toda
a atenção”. EW 118.
“Não está longe o tempo em que a prova chegará a todas as almas.
A marca da besta será imposta a nós. Aqueles que, passo a passo,
cederam às exigências mundanas e se conformaram aos costumes
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mundanos, não acharão difícil ceder aos poderes constituídos, em
vez de se sujeitarem ao escárnio, insulto, ameaça de prisão ou
morte. A disputa é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos
dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja.
A verdadeira piedade será claramente distinguida de sua aparência
e ouropel. Muitas estrelas que admiramos por seu brilho irão
desaparecer na escuridão. A palha, como uma nuvem, será levada
pelo vento, mesmo de lugares onde vemos apenas solos de rico
trigo”. 5T 81.
“Ao nos aproximarmos do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro
caráter e será esclarecido a que companhia pertencem”. 1T 100.
“Deus terá um povo puro e verdadeiro. No forte peneiramento que
logo ocorrerá, seremos mais capazes de medir a força de Israel”.
5T 80.
“A igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Permanece,
enquanto os pecadores em Sião serão peneirados - a palha separada
do precioso trigo. Esta é uma provação terrível, mas, não
obstante, deve ocorrer. Ninguém, a não ser aqueles que venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, serão
encontrados com os leais e verdadeiros, sem mancha ou nódoa de
pecado, sem dolo em suas bocas”. 2SM 380.
“À medida que a tempestade se aproxima, uma grande classe que tem
professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi
santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e se
junta às fileiras da oposição. Unindo-se ao mundo e participando
de seu espírito, passaram a ver as coisas quase da mesma maneira;
e quando vem o teste, estão preparados para escolher o lado mais
fácil e popular. Homens de talento e tratamento agradável, que
uma vez se alegraram na verdade, empregam suas faculdades para
enganar e desencaminhar almas. Eles se tornam os inimigos mais
ferrenhos de seus antigos irmãos”. GC 608.
“Então vos entregarão para serdes afligidos e vos matarão; e
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então
muitos ficarão ofendidos e trairão uns aos outros e se odiarão. E
surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se
multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele
que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do
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reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as
nações; e então virá o fim”. Mateus 24: 9-14
PREPARE-SE PARA A CHUVA SERÔDIA
“Lavrai vosso solo não cultivado, pois é hora de buscar ao Senhor,
até que ele venha e faça chover justiça sobre vós”. Oséias 10:12.
“Antes que a obra seja encerrada e o selamento do povo de Deus
seja concluído, receberemos o derramamento do Espírito de Deus”.
1SM 111.
“Vi que ninguém poderia tomar parte no ‘refrigério’ a menos que
obtivesse a vitória sobre cada tentação, sobre o orgulho, egoísmo,
amor ao mundo e sobre cada palavra e ação incorreta”. EW 71.
“Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nosso
caráter tiver uma mancha ou nódoa sobre ele. Cabe a nós remediar
os defeitos de nosso caráter, limpar o templo da alma de toda
contaminação. Então a chuva serôdia cairá sobre nós”. 5T 214.
“Temos agora o convite de misericórdia para nos tornarmos vasos
de honra e, então, não precisamos nos preocupar com a chuva
serôdia; tudo o que temos que fazer é manter o vaso limpo e
preparado e com o lado certo para cima para receber a chuva
celestial”. Ms 35, 1891.
“Hoje deveis entregar-vos a Deus, para que possais ser esvaziados
de vós mesmos, esvaziado da inveja, ciúme, más suspeitas,
contendas, tudo o que há de desonrar a Deus. Hoje deveis ter vosso
vaso purificado para que estejais prontos para o orvalho
celestial, prontos para o derramamento da chuva serôdia; pois a
chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda alma que for
purificada de toda contaminação. É nossa tarefa hoje entregar
nossas almas a Cristo, para que possamos estar preparados para o
tempo de refrigério pela presença do Senhor - preparados para o
batismo do Espírito Santo”. 1SM 191.
“E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o Meu
Espírito sobre toda a carne; e vossos filhos e vossas filhas
profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão
sonhos”. Atos 2:17, 18.
197

“Sob a chuva serôdia, as invenções do homem, seus subterfúgios,
por vezes serão varridos, os limites da autoridade do homem serão
como canas quebradas, e o Espírito Santo falará por meio do ativo
agente humano, com convincente poder”. 2SM 58, 59.
“Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o
Senhor dos Exércitos”. Zacarias 4: 6.
DÊ O ALTO CLAMOR
“Levante-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do
Senhor está nascendo sobre ti. Pois eis que as trevas cobrirão a
terra, e densas trevas os povos; mas o Senhor se levantará sobre
ti, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão para
a tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora”. Isaías 60:
1-3.
“A mensagem da justiça de Cristo deve soar de um extremo ao outro
da terra para preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de
Deus, que encerra a obra do terceiro anjo”. 6T 19.
“Conforme o povo de Deus se aproxima da crise final, devem com
poder crescente proclamar a mensagem que Ele lhes deu. A
advertência deve ser dada às igrejas. Os requerimentos de Deus
devem ser colocados diante daqueles que estão transgredindo Sua
lei. Eles devem entender que esta é uma questão de vida ou morte.
O povo remanescente de Deus deve encher a terra com o clamor do
terceiro anjo. ‘Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os
que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus’”. RH 7-161901.
"Aqueles que aguardam a vinda do Noivo devem dizer ao povo: ‘Eis
o teu Deus’. Os últimos raios de misericordiosa luz, a última
mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo, é uma revelação do
Seu caráter de amor. Os filhos de Deus devem manifestar Sua glória.
Em sua própria vida e caráter, devem revelar o que a graça de Deus
fez por eles”. COL 415.
“A própria imagem de Deus deve ser reproduzida na humanidade. A
honra de Deus, a honra de Cristo, está envolvida no
aperfeiçoamento do caráter de Seu povo”. DA 671.
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“Implantando em seus corações os princípios de Sua palavra, o
Espírito Santo desenvolve nos homens os atributos de Deus. A luz
de Sua glória - Seu caráter - deve brilhar em Seus seguidores.
Assim, devem glorificar a Deus, para iluminar o caminho para a
casa do Noivo”. COL 414.
“Os servos de Deus, com o rosto iluminado e resplandecendo com
santa consagração, apressar-se-ão de um lugar a outro para
proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em todo o
mundo, o aviso será dado. Milagres acontecerão, os enfermos serão
curados e sinais e maravilhas sucederão aos crentes. Satanás
também opera com prodígios de mentira, e até faz descer fogo do
céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da Terra serão levados
a tomar uma posição”. GC 612.
O QUARTO ANJO CHAMA PARA SAIR DA BABILÔNIA
“E depois dessas coisas, vi outro anjo descer do céu, com grande
poder; e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou com grande
voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou a morada
de demônios, e o covil de todo espírito imundo, e esconderijo de
toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do
vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram
com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância
de suas delícias.
“E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que
não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras
nas suas pragas. Porque seus pecados alcançaram o céu, e Deus se
lembrou de suas iniquidades”. Apoc. 18: 1-5.
“Ela encheu a medida de sua culpa, e a destruição está prestes a
cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo na Babilônia; e antes
da visitação de Seus juízos, esses fiéis devem ser chamados, para
que não participem de seus pecados e ‘não recebam suas pragas’....
Esses avisos, unidos à mensagem do terceiro anjo, constituem a
advertência final a ser dada aos habitantes da terra”. GC 604.
“A obra deste anjo chega no momento certo para se juntar à última
grande obra da mensagem do terceiro anjo, enquanto se expande num
alto clamor. E o povo de Deus é assim preparado para resistir na
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hora da tentação, que logo devem enfrentar. Eu vi uma grande luz
pousando sobre eles, e se uniram para proclamar destemidamente a
mensagem do terceiro anjo.” EW 277.
“Na grande obra finalizadora, encontraremos perplexidades com as
quais não sabemos como lidar; mas não esqueçamos que os três
grandes poderes do céu estão operando, que uma mão divina está ao
volante e que Deus fará cumprir Suas promessas. Ele ajuntará do
mundo um povo que O servirá em justiça”. 8T 254.
“Pois Ele terminará a obra, e abreviá-la-á em justiça; porque uma
breve obra o Senhor fará na terra”. Romanos 9:28.
“Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Quando chegar
o tempo de ser dada com maior poder, o Senhor operará por meio de
humildes instrumentos, conduzindo a mente dos que se consagram a
Seu serviço. Os obreiros serão qualificados mais pela unção de
Seu Espírito do que pela instrução de instituições literárias.
Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com santo zelo,
declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia
serão expostos. Os terríveis resultados de fazer cumprir as
observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do
espiritualismo, o furtivo mas rápido progresso do poder papal tudo será desmascarado. Por meio dessas advertências solenes, o
povo será comovido. Milhares e milhares ouvirão os quais nunca
ouviram palavras como essas”. GC 606.
“O tempo dos juízos destruidores de Deus é o tempo de misericórdia
para aqueles que não têm oportunidade de aprender o que é a
verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu misericordioso
coração é tocado; Sua mão ainda está estendida para salvar,
enquanto a porta está fechada para aqueles que não querem entrar.
Um grande número, que nestes últimos dias ouvir a verdade pela
primeira vez, será aceito”. 7BC 979.
“E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também devo
agregar estas, e elas ouvirão a minha voz; e haverá um rebanho e
um Pastor”. João 10:16.
“Vi que Deus tinha filhos que não veem e não guardam o sábado.
Eles não rejeitaram a luz sobre ele. E no início do tempo de
angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos e proclamarmos
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o Dia do Senhor mais plenamente. Isso enfureceu as igrejas e os
adventistas nominais, visto que não podiam refutar a verdade do
sábado. E neste momento, todos os escolhidos de Deus viram
claramente que tínhamos a verdade, e saíram e suportaram a
perseguição conosco”. EW 33.
“Essas conversões à verdade serão feitas com uma rapidez que
surpreenderá a igreja, e somente o nome de Deus será glorificado”.
2SM 16.
“Não tenho um tempo específico sobre o qual falar sobre quando o
derramamento do Espírito Santo ocorrerá - quando o poderoso anjo
descerá do céu e se unirá ao terceiro anjo para encerrar a obra
para este mundo; minha mensagem é que nossa única segurança é
estarmos prontos para o refrigério celestial, tendo nossas
lâmpadas preparadas e acesas”. 1SM 192.
SATANÁS FARÁ GUERRA AO POVO DE DEUS
“E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao
remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus
e têm o testemunho de Jesus Cristo”. Apoc. 12:17.
“Ai dos habitantes da terra e do mar! Porque o diabo desceu até
vós, com grande ira, porque sabe que tem apenas pouco tempo”.
Apoc. 12:12.
“Terríveis são as cenas que suscitam esta exclamação da voz
celestial. A ira de Satanás aumenta à medida que seu tempo se
torna curto, e sua obra de engano e destruição alcançará seu ponto
culminante no tempo de angústia”. GC 623.
“O mundo está cheio de tempestades, guerras e mudanças. No
entanto, sob um mesmo chefe - o poder papal - o povo se unirá para
se opor a Deus na pessoa de suas testemunhas. Esta união é
consolidada pelo grande apóstata”. 7T 182.
“Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás
personificará a Cristo. A igreja há muito professa olhar para o
advento do Salvador como a consumação de suas esperanças. Agora,
o grande enganador fará parecer que Cristo tem vindo. Em
diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens
201

como um ser majestoso de brilho deslumbrante, semelhante à
descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. 1: 13-15.
A glória que o rodeia é insuperável por qualquer coisa que olhos
mortais já viram. O grito de triunfo ressoa no ar: ‘Cristo veio!
Cristo veio!'. As pessoas se prostram em adoração diante dele,
enquanto ele levanta as mãos e pronuncia uma bênção sobre elas,
como Cristo abençoava Seus discípulos quando estava na terra. Sua
voz é suave e branda, e cheia de melodia. Em tons gentis e
compassivos, ele apresenta algumas das mesmas verdades graciosas
e celestiais que o Salvador proferiu; cura as doenças do povo e,
então, em seu pretenso caráter de Cristo, afirma ter mudado o
sábado para o domingo, e ordena a todos que santifiquem o dia que
ele abençoou. Ele declara que aqueles que persistem em santificar
o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa em ouvir
seus anjos enviados com a luz e a verdade. Este é o poderoso
engano, quase irresistível”. GC 624.
“Seremos ordenados a adorar este ser, a quem o mundo glorificará
como Cristo”. 6BC 1105.
“Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ali; não
acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas,
e farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se fora possível,
enganariam os próprios eleitos. Eis que Eu vos tenho predito.
Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais;
eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim
como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim
será também a vinda do Filho do homem”. Mateus 24: 23-27.
“Somente aqueles que têm sido diligentes estudantes das Escrituras
e que receberam o amor da verdade serão protegidos da poderosa
ilusão que leva o mundo cativo. Pelo testemunho da Bíblia, eles
detectarão o enganador em seu disfarce. Para todos virá a prova.
Por meio do peneiramento da tentação, o cristão genuíno será
revelado. Está o povo de Deus agora tão firmemente estabelecido
em Sua Palavra que não se renderá à evidência de seus sentidos?”
GC 625.
“Alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e doutrinas de demônios”. 1 Tim. 4: 1.
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“Os apóstolos, personificados por esses espíritos mentirosos, são
levados a contradizer o que escreveram por ordem do Espírito Santo
quando estiveram na terra. Eles negam a origem divina da Bíblia
e, assim, arrancam o fundamento da esperança do cristão e apagam
a luz que revela o caminho para o céu”. GC 557.
“Todos os que não têm o espírito da verdade se unirão sob a
liderança de agentes satânicos”. 7BC 967.
“Somos avisados de que nos últimos dias ele trabalhará com sinais
e prodígios de mentira. E ele continuará essas maravilhas até o
encerramento do tempo de graça, para que possa apontá-las como
evidência de que é um anjo de luz e não de trevas”. 2SM 51.
“Boas palavras serão ditas por ele e boas ações realizadas. Cristo
será personificado, mas em um ponto haverá uma distinção marcante.
Satanás desviará o povo da lei de Deus. Não obstante, ele
falsificará tão bem a justiça que, se fora possível, enganaria os
próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em
cargos importantes, se curvarão às suas falsas teorias”. FE 471,
472.
“Estes têm um mesmo intento, e entregarão seu poder e força à
besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os
vencerá; porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; e os
que estão com Ele são chamados, escolhidos e fiéis”. Apoc. 17:13,
14.
“Os poderes do mal não desistirão do conflito sem luta. Mas a
Providência tem um papel a cumprir na Batalha do Armagedom. Quando
a Terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse dezoito,
os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono, e os
exércitos do Deus vivo entrarão em campo”. 7BC 983.
“Em breve o povo de Deus será testado por provas de fogo, e a
grande proporção daqueles que agora parecem ser genuínos e
verdadeiros se revelará metal comum. Em vez de serem fortalecidos
e confirmados pela oposição, ameaças e abusos, covardemente
tomarão o lado dos opositores”. 5T 136.
“Mas, por outro lado, quando a tempestade da perseguição realmente
cair sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro
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pastor. Abnegados esforços serão feitos para salvar os perdidos,
e muitos que se desviaram do redil voltarão para seguir o grande
Pastor. O povo de Deus se reunirá e mostrará ao inimigo uma frente
unida”. 6T 401.
“Vigiai, permanecei firmes em vossa fé, sede corajosos, sede
fortes. Que tudo o que fizerdes seja feito com amor”. 1 Cor. 16:13
e 14, RSV.
A PROVAÇÃO TERMINARÁ
“Portanto, estai vós também prontos, porque o Filho do homem virá
na hora em que não imaginais”. Lucas 12:40.
“Terminada a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá
sido decidido para a vida ou para a morte. A provação termina
pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu”. GC 490.
“Vi anjos correndo de um lado para outro no céu. Um anjo com um
tinteiro de escritor ao seu lado voltou da terra e relatou a Jesus
que sua obra estava concluída e os santos foram contados e selados.
Então vi Jesus, que estava ministrando diante da arca que contém
os Dez Mandamentos, jogar o incensário. Ele ergueu as mãos e em
voz alta disse: ‘Está feito’.
“Cada caso foi decidido para a vida ou morte. Enquanto Jesus
estava ministrando no santuário, o julgamento estava acontecendo
para os justos mortos, e depois para os justos vivos. Cristo
recebeu Seu reino, fez expiação por Seu povo e apagou seus pecados.
Os súditos do reino foram determinados. O casamento do Cordeiro
foi consumado”. EW 279.280.
“Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe honra; porque vindas
são as bodas do Cordeiro, e sua esposa já se aprontou. E foi-lhe
concedido que se vestisse de linho fino, puro e branco; porque o
linho fino é a justiça dos santos.
“E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à
ceia das bodas do Cordeiro”. Apoc. 19: 7-9.
“Quando o tempo de graça terminar, vai ser de repente,
inesperadamente - no momento em que menos esperamos. Mas podemos
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ter um registro claro no céu hoje e saber que Deus nos aceita; e
finalmente, se formos fiéis, estaremos reunidos no reino dos
céus”. 7BC 989.
“Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e
guarda as suas vestes, para que não ande nu, e vejam a sua
vergonha”. Apoc. 16:15.
“Se te alienastes e deixastes de ser um cristão bíblico, convertete; pois o caráter que tiveres no tempo de provação será o mesmo
que terás na vinda de Cristo. Se desejas ser um santo no céu,
deves primeiro ser um santo na terra. Os traços de caráter que
nutrires em vida não serão mudados pela morte ou pela
ressurreição. Sairás da sepultura com a mesma disposição que
manifestastes em teu lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter
em Sua vinda. O trabalho de transformação deve ser feito agora.
Nossas vidas diárias estão determinando nosso destino”. AH 16.
“O Senhor não é negligente quanto a Sua promessa, como alguns
consideram negligência; mas é longânimo para conosco, não querendo
que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite; no qual os céus
passarão com grande estrondo e os elementos se derreterão com
fervente calor, também a terra e as obras que nela existem serão
queimadas. Considerando, então, que todas essas coisas serão
dissolvidas, que pessoas devereis ser em santa conversação e
piedade”. 2 Pedro 3: 9-11.
“Portanto, preparando o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai
até o fim pela graça que vos será concedida na revelação de Jesus
Cristo; como filhos obedientes, não se moldando de acordo com as
paixões anteriores na vossa ignorância; mas, como Aquele que vos
chamou é santo, sede santos em toda a maneira de falar”. 1 Pedro
1: 13-16.
“Aqueles que recebem o selo do Deus vivo e são protegidos no tempo
de angústia, devem refletir a imagem de Jesus plenamente.
“Eu vi que muitos estavam negligenciando a preparação tão
necessária e estavam esperando o tempo de ‘refrigério’ e da ‘chuva
serôdia’ para capacitá-los a permanecer no dia do Senhor e viver
à Sua vista. Ó, quantos eu vi na hora da angústia sem um abrigo”.
EW 71.
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“Muitos se enganam pensando que o caráter será transformado na
vinda de Cristo, mas não haverá conversão do coração em Seu
aparecimento. Devemos aqui arrepender-nos de nossos defeitos de
caráter e, pela graça de Cristo, devemos vencê-los enquanto durar
a provação. Este é o lugar para se preparar para a família do
céu”. AH 319.
“Quando Ele vier, não deverá purificar-nos de nossos pecados,
remover de nós os defeitos de caráter ou curar-nos das fraquezas
de nosso temperamento e disposição. Se, de alguma forma, fizermos
isto, esta obra será realizada antes desse tempo. Quando o Senhor
vier, aqueles que são santos serão santos ainda. Aqueles que
preservaram seus corpos e espíritos em santidade, em santificação
e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas
aqueles que são injustos, não santificados e imundos permanecerão
assim para sempre. Nenhuma obra será feita então por eles para
remover seus defeitos e dar-lhes caráter santo. O Refinador não
se senta para prosseguir Seu processo de refinamento e remover
seus pecados e corrupção. Tudo isso deve ser feito nestas horas
de provação. É agora que este trabalho deve ser realizado por
nós”. 2T 355.
“O que fizermos de nós mesmos no tempo de graça, haverá de
permanecer por toda a eternidade. A morte traz dissolução ao
corpo, mas não altera o caráter. A vinda de Cristo não muda nosso
caráter; ela apenas fixa-o para sempre, além de qualquer mudança”.
5T 466.
“Quem é injusto, que continue injusto; e quem está sujo, suje-se
ainda; e quem é justo, que continue justo; e quem é santo, que
continue santo”. Apoc. 22:11.
“Quando a voz de Deus despertar o morto, ele sairá da sepultura
com os mesmos apetites e paixões, os mesmos gostos e aversões que
nutriu em vida. Deus não opera nenhum milagre para recriar um
homem que não quis ser recriado quando teve todas as oportunidades
e todas as facilidades. Durante sua vida, não teve prazer em Deus,
nem sentiu prazer em Seu serviço. Seu caráter não está em harmonia
com Deus, e ele não poderia ser feliz na família celestial”. COL
270.
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“Triste será o retrospecto naquele dia em que os homens ficarão
face a face com a eternidade. A vida inteira se apresentará
exatamente como antes. Os prazeres, riquezas e honras do mundo
não parecerão tão importantes. Os homens verão então que só a
justiça que desprezaram tem valor....
“Não haverá um futuro tempo de graça para nos prepararmos para a
eternidade. É nesta vida que devemos vestir o manto da justiça de
Cristo. Esta é nossa única oportunidade de formar caráter para o
lar que Cristo preparou para aqueles que obedecem a Seus
mandamentos. Os dias de nossa provação estão se encerrando
rapidamente. O fim está próximo". COL 318, 319.
“Tende cuidado de vós mesmos, para que em nenhum momento vossos
corações se sobrecarreguem com a glutonaria, a embriaguez e os
cuidados desta vida, e assim aquele dia venha sobre vós de
improviso. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na
face de toda a terra. Vigiai, portanto, e orai sempre, para que
sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que
hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do homem”. Lucas
21: 34-36.
HAVERÁ UM TEMPO DE ANGÚSTIA
“Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se
levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de
angústia, como nunca houve desde que houve nação”. Dan. 12: 1.
“Eu vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a
obra de Jesus fosse concluída no santuário, e então viriam as sete
últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os
justos; pensaram que havíamos trazido os juízos de Deus sobre eles
e que, se pudessem livrar a Terra de nós, as pragas cessariam. Um
decreto saiu para matar os santos, o que os fez clamar de dia e
de noite por libertação. Este foi o tempo de angústia de Jacó”.
EW 36, 37.
“E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se
salvaria; mas por causa dos escolhidos, esses dias serão
abreviados”. Mateus 24:22.
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“Portanto, virão as suas pragas num dia, morte e luto e fome”.
Apoc. 18: 8.
“Essas pragas não são universais, caso contrário, os habitantes
da Terra seriam totalmente eliminados. Mesmo assim, serão os
flagelos mais terríveis que os mortais já conheceram. Todos os
juízos sobre os homens, antes do encerramento da porta da graça,
foram mesclados com misericórdia. O suplicante sangue de Cristo
protegeu o pecador de receber toda a medida de sua culpa; mas no
julgamento final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia”.
GC 628, 629.
“O povo de Deus não estará livre do sofrimento; mas embora
perseguidos e angustiados, embora suportem privações e sofram por
falta de alimento, não serão deixados a perecer. O Deus que cuidou
de Elias não deixará de notar a nenhum de Seus filhos que se
sacrificam. Aquele que conta os cabelos de suas cabeças cuidará
deles e em tempo de fome ficarão satisfeitos. Enquanto os iníquos
estão morrendo de fome e peste, os anjos protegerão os justos e
suprirão suas necessidades. Para aquele que ‘anda em retidão’ é a
promessa: ‘Seu pão lhe será dado; suas águas serão certas’”. GC
629.
“Vem, povo meu, entra em teus aposentos, e fecha as tuas portas
sobre ti; esconde-te por um momento, até que passe a indignação.
Pois, eis que o Senhor sai de seu lugar para punir os habitantes
da terra por sua iniquidade”. Isaías 26:20, 21.
“Quais são as câmaras nas quais devem se esconder? Elas são a
proteção de Cristo e dos santos anjos. O povo de Deus não está
neste momento em um só lugar. Eles estão em diferentes grupos e
em todas as partes do mundo, e serão julgados individualmente,
não em grupos. Todos devem passar no teste por si mesmos”. HP 264.
“Visto que guardaste a palavra de minha paciência, também te
guardarei da hora da provação que virá sobre todo o mundo, para
provar os que habitam na Terra. Eis que cedo venho; guarda o que
tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer Eu o
farei coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá; e escreverei
sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que
é a nova Jerusalém”. Apoc. 3: 10-12.
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DEUS LIBERTARÁ SEU POVO
“Naquele tempo o teu povo será libertado, todo aquele que estiver
escrito no livro”. Dan. 12: 1.
“Ao se aproximar o tempo designado no decreto, o povo conspirará
para erradicar a odiada seita. Será determinado desferir em uma
noite um golpe decisivo, que silenciará totalmente a voz da
dissidência e da reprovação.
“O povo de Deus - alguns em celas de prisão, alguns escondidos em
retiros solitários nas florestas e nas montanhas - ainda implora
por proteção divina, enquanto em cada quartel companhias de homens
armados, incitados por hostes de anjos maus, estão se preparando
para obra de morte....
“É à meia-noite que Deus manifesta Seu poder para a libertação de
Seu povo. O sol aparece, brilhando em sua força. Sinais e
maravilhas seguem em rápida sucessão. Os iníquos olham a cena com
terror e espanto, enquanto os justos contemplam com solene alegria
os sinais de sua libertação. Tudo na natureza parece desviado de
seu curso. Os riachos param de fluir. Nuvens pesadas e escuras
surgem e se chocam. No meio dos céus irados está um espaço claro
de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de
muitas águas, dizendo: ‘Está feito’. Apocalipse 16:17.
“Essa voz abala os céus e a terra. Há um poderoso terremoto, ‘como
não existiu desde que os homens estiveram sobre a terra’... Os
muros da prisão são quebrados em pedaços e o povo de Deus, que
foi mantido em cativeiro por sua fé, é libertado.
“Túmulos são abertos, e ‘muitos dos que dormem no pó da terra....
despertam, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e
desprezo eterno. ‘Todos os que morreram na fé da mensagem do
terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvir a aliança
de paz de Deus com aqueles que guardaram Sua lei. ‘Também aqueles
que o traspassaram’, aqueles que zombaram e ridicularizaram das
agonias da morte de Cristo, e os opositores mais violentos de Sua
verdade e de Seu povo, são ressuscitados para contemplá-Lo em Sua
glória e ver a honra colocada sobre os leais e obedientes. GC 635637.
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“Eis que vem com as nuvens; e todo olho O verá, até mesmo aqueles
que O traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão por
causa dEle”. Apoc. 1: 7.
“E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi vista no seu templo
a arca do Seu testamento”. Apoc. 11:19.
“Quando o templo de Deus no céu for aberto, que tempo triunfante
será para todos os que foram fiéis e verdadeiros! No templo será
vista a arca do testamento na qual foram colocadas as duas tábuas
de pedra, sobre as quais estão escritas a lei de Deus. Estas
tábuas de pedra serão retiradas de seu esconderijo e nelas serão
vistos os Dez Mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Estas tábuas
de pedra agora colocadas na arca do testamento serão um testemunho
convincente da verdade e das reivindicações obrigatórias da lei
de Deus”. 7BC 972.
“Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande
recompensa. Porque necessitais de paciência, para que, depois de
haverdes feito a vontade de Deus, possais receber a promessa.
Porque ainda um pouco de tempo, e Aquele que há de vir virá e não
tardará”. Hebreus 10:35, 36.
“Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande alarido, com a
voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus; e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar
o Senhor no ar; e assim estaremos para sempre com o Senhor”. 1
Tes. 4:16, 17.
“Em meio às oscilações da terra, o clarão do relâmpago e o rugido
do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos adormecidos.
Ele olha para os túmulos dos justos, e então, erguendo Suas mãos
ao céu, clama: ‘Despertai, despertai, despertai, vós que dormis
no pó e surgi!’ Por toda a extensão e largura da terra os mortos
ouvirão essa voz, e os que ouvirem viverão. E toda a terra vibrará
com os passos do grande exército de cada nação, tribo, língua e
povo. Da prisão da morte vêm eles, vestidos com a glória imortal,
clamando: ‘Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó túmulo, onde está
a tua vitória?’ Os justos vivos e os santos ressuscitados unem
suas vozes em um grito longo e alegre de vitória”. GC 644.
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“E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem
aguardávamos e Ele nos salvará; este é o Senhor, a quem
esperávamos, em sua salvação nos alegraremos e nos regozijaremos”.
Isaías 25: 9.
“Os justos vivos são transformados ‘em um momento, num piscar de
olhos’. À voz de Deus, foram glorificados; agora são feitos
imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para
encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos reúnem seus escolhidos
dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Crianças
pequenas são carregadas por santos anjos para os braços de suas
mães. Amigos há muito separados pela morte são unidos, para nunca
mais se separarem, e com canções de alegria ascendem juntos à
Cidade de Deus”. GC 645.
“Depois disso olhei, e eis que uma grande multidão, que ninguém
podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estava
diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestes brandas
e palmas em suas mãos; e clamavam em alta voz, dizendo: Salvação
ao nosso Deus que está assentado no trono, e ao Cordeiro.... E
ele me disse: Estes são os que vieram de grande tribulação e
lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro”.
Apoc. 7: 9-14.
ELE NOS RECOMPENSARÁ
“Eis que cedo venho; e a minha recompensa está comigo, para dar a
cada um segundo a sua obra”. Apoc. 22:12.
“Somos aceitos somente pelo mérito de Cristo, e os atos de
misericórdia, as obras de caridade que realizamos são frutos da
fé; e eles se tornam uma bênção para nós; pois os homens devem
ser recompensados de acordo com suas obras. É a fragrância do
mérito de Cristo que torna nossas boas obras aceitáveis a Deus, e
é a graça que nos permite fazer as obras pelas quais Ele nos
recompensa”. 5BC 1122.
“Tudo o que é feito por amor, por menor que pareça aos olhos dos
homens, é aceito e recompensado por Deus”. GC 487.
“A fidelidade e integridade nas pequenas coisas, o cumprimento de
pequenos deveres e pequenas ações de bondade irão animar e alegrar
211

o caminho da vida; e quando nosso trabalho na Terra terminar, cada
um dos pequenos deveres realizados com fidelidade, será
entesourado como uma joia preciosa diante de Deus”. 4T 591.
“Nenhum ato de serviço altruísta, por menor ou simples que seja,
é perdido. Pelos méritos da justiça imputada de Cristo, a
fragrância de tais palavras e ações é preservada para sempre”. SD
270.
“A recompensa, as glórias do Céu, concedidas aos vencedores, serão
proporcionais ao grau em que representaram o caráter de Cristo
para o mundo.... A coroa da vida será brilhante ou de luz fraca,
brilhará com muitas estrelas ou será iluminada por algumas joias,
de acordo com nosso próprio curso de ação.
“Dia após dia, podemos estar assentando um bom alicerce para o
tempo que está por vir. Pela abnegação, pelo serviço de espírito
missionário, reunindo todas as boas obras possíveis em nossa vida,
procurando representar a Cristo no caráter de forma a ganhar
muitas almas para a verdade, teremos deferência ao prêmio de
recompensa”. 6BC 1104, 1105.
“E os que forem sábios brilharão como o resplendor do firmamento;
e os que a muitos fizerem tornar para a justiça, brilharão como
as estrelas sempre e eternamente”. Dan. 12: 3.
“Todos os que têm sido o meio de salvação, adicionam estrelas à
sua coroa de glória e aumentam sua recompensa eterna”. 1T 198.
“Uma alma salva em teu próprio círculo familiar ou em tua
vizinhança, por teu paciente e árduo trabalho, trará tanta honra
ao nome de Cristo e brilhará tão intensamente em tua coroa como
se tivesses encontrado essa alma na China ou na Índia”. SD 252.
“Com indizível alegria, os pais veem a coroa, o manto e a harpa
dados aos seus filhos. Os dias de esperança e medo acabaram....
Seus filhos foram redimidos”. ML 352.
“Assim diz o Senhor: Reprime tua voz de choro, e as lágrimas dos
teus olhos; porque o teu trabalho será galardoado, diz o Senhor;
pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o teu
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fim, diz o Senhor, de que teus filhos voltarão para sua própria
fronteira”. Jeremias 31:16 e 17.
“Não estamos separados para sempre, mas encontraremos os entes
queridos que dormem em Jesus. Eles virão novamente da terra do
inimigo. O Doador da vida está chegando. Miríades de santos anjos
o escoltam em Seu caminho. Ele rompe as ligaduras da morte, rompe
os grilhões da tumba, os preciosos cativos surgem com saúde e
beleza imortal.
“Quando as criancinhas ressurgirem imortais de suas camas
empoeiradas, imediatamente voam para os braços de sua mãe. Elas
se encontram novamente para nunca mais se separarem. Mas muitos
dos pequeninos não têm mãe lá. Os anjos recebem as crianças órfãs
e as conduzem à árvore da vida.
“Jesus coloca o anel dourado de luz, a coroa sobre suas cabecinhas.
Queira Deus que a querida mãe de ‘Eva’ esteja lá, que suas asinhas
possam ser dobradas sobre o seio alegre de sua mãe”. 2SM 260.
“O Senhor frequentemente me instrui que muitos pequeninos devem
ser sepultados antes do tempo de angústia. Veremos nossos
filhinhos novamente. Devemos encontrá-los e reconhecê-los nas
cortes celestiais. Coloque sua confiança no Senhor e não tenha
medo”. 2SM 259.
“O selo, ou marca, de pais crentes cobrirá seus filhos, se eles
forem educados na doutrina e admoestação do Senhor”. RH 3-28-1893.
“Alguns pais permitem que Satanás controle seus filhos e seus
filhos não são restringidos, mas são permitidos ter temperamento
perverso, ser passionais, egoístas e desobedientes. Se morressem,
essas crianças não seriam levadas para o céu... pois a mesma
disposição seria revelada neles”. 3SM 314.
“Quando o Senhor compuser Suas joias, o verdadeiro, o sincero, o
honesto será visto com prazer. Os anjos são empregados em fazer
coroas para tais pessoas, e sobre essas coroas cravejadas de
estrelas será refletida... a luz que irradia do trono de Deus”.
5T 96.
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“Alguns terão coroas mais brilhantes do que outros, mas não haverá
pensamentos de ciúme em qualquer coração entre os remidos. Cada
um ficará perfeitamente satisfeito, pois todos serão recompensados
de acordo com o seu trabalho”. 3SM 155.
“No reino de Deus, a posição não é conquistada por meio de
favoritismo. Não é conquistada nem recebida por meio de uma doação
arbitrária. É o resultado do caráter. A coroa e o trono são os
símbolos de uma condição alcançada - símbolos da conquista de si
mesmo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo”. AA 543.
“Cada vitória conquistada é uma joia na coroa da vida”. 6BC 1088.
“Bem-aventurado o homem que suporta a provação; porque, depois de
ter sido provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu
aos que o amam”. Tiago 1:12.
“É Cristo formado no interior que torna o homem digno de receber
a coroa da vida, que não se desvanece”. Ma 98.
“Um caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro
que podemos levar deste mundo para o outro. Os que estão sob a
instrução de Cristo neste mundo levarão consigo todas as
realizações divinas para as mansões celestiais. E no céu devemos
melhorar
continuamente.
Quão
importante,
então,
é
o
desenvolvimento do caráter nesta vida”. COL 332.
“É o caráter espiritual e moral que tem valor aos olhos do céu e
que sobreviverá à sepultura e se tornará glorioso com a
imortalidade pelos séculos sem fim da eternidade”. 1SM 259.
ELE DARÁ UM FIM COMPLETO
“E quando se acabarem os mil anos, Satanás será solto de sua
prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos
da terra... para reuni-los para a batalha... E subiram sobre a
largura da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade
amada; e, de Deus, desceu fogo do céu, e os devorou”. Apoc. 20:
7-9.
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“No final dos mil anos, Cristo retorna novamente à terra... Ao
descer em terrível majestade, Ele ordena que os ímpios mortos
ressurjam para receber sua condenação”. GC 662.
“Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, ele se
indignará como no vale de Gibeão, para fazer sua obra, sua estranha
obra; e realizar seu ato, seu estranho ato”. Isaías 28:21.
“Este não é um ato de poder arbitrário da parte de Deus. Os
rejeitadores de Sua misericórdia colhem o que semearam. Deus é a
fonte da vida; e quando alguém escolhe servir ao pecado, ele se
separa de Deus, e assim se exclui da vida. Ele está “alienado da
vida de Deus”. Cristo diz: “Todos os que me odeiam amam a morte”.
Efésios 4:18; Prov. 8:36. Deus lhes dá existência por um tempo
para que possam desenvolver seus caracteres e revelar seus
princípios. Isso feito, recebem os resultados de sua própria
escolha. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos os que se unem
a ele colocam-se tão fora de harmonia com Deus que Sua própria
presença é para eles um fogo consumidor. A glória dAquele que é
amor os destruirá”. DA 764.
“Para o pecado, onde quer que seja encontrado, ‘nosso Deus é um
fogo consumidor’. Heb. 12:29. Em todos os que se submetem ao Seu
poder, o Espírito de Deus consumirá o pecado. Mas se os homens se
apegam ao pecado, eles se identificam com ele. Então, a glória de
Deus, que destrói o pecado, deve destruí-los”. DA 107.
“Pois eis que vem o dia em que arderá como fornalha; e todos os
soberbos, sim, e todos os que praticam a iniquidade, serão como a
palha; e o dia que virá os queimará, diz o Senhor dos exércitos,
de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo”. Mal. 4: 1.
“E vi um novo céu e uma nova terra; porque o primeiro céu e a
primeira terra já passaram, e o mar já não havia. E eu, João, vi
a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus do céu,
preparada como uma noiva adornada para seu marido... Ele habitará
com eles, e eles serão o Seu povo, e o próprio Deus estará com
eles e será o Seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus
olhos; e não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem
haverá mais dor; porque as coisas anteriores já passaram”. Apoc.
21: 1-4.
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ELE ESTÁ CHEGANDO EM BREVE - ESTEJA PRONTO
“Visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo
de pessoas devereis ser em toda santa conversação e piedade.
Esperando e apressando-se na vinda do dia de Deus... Sede
diligentes para que sejais encontrados por Ele em paz, imaculados
e irrepreensíveis”. 2 Pedro 3: 11-14.
“Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e
guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua
vergonha”. Apoc. 16:15.
“Nenhum de nós deve ousar ficar desprevenido por um momento; pois
‘em uma hora como não pensais, o Filho do homem virá’”. T5 12.
“Conservai-vos no amor de Deus, buscando a misericórdia de nosso
Senhor Jesus Cristo para a vida eterna”. Judas 21.
“A grande crise está logo diante de nós. Para enfrentar suas
provações e tentações, e cumprir seus deveres, será necessária fé
perseverante. Mas podemos triunfar gloriosamente; nenhuma alma
vigilante, que ora e confia, será enredada pelo inimigo”. 6T 404.
“Retenhamos firmemente a nossa profissão de fé sem vacilar; (pois
é fiel Aquele que prometeu;) e consideremos uns aos outros para
estimular o amor e as boas obras; não abandonando a nossa reunião,
como é costume de alguns; mas exortando uns aos outros; e tanto
mais quanto vedes que o dia se aproxima.
“Porque se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido o
conhecimento da verdade, não resta mais nenhum sacrifício pelos
pecados, mas uma certa expectação temerosa de julgamento e ardente
indignação”. Heb. 10: 23-26.
Muitas pessoas têm dificuldade em entender este texto, pensando
que não podem voltar para Deus se pecarem deliberadamente. Mas
não é que Deus não iria perdoar, mas que eles estão obstinadamente
continuando a fazê-lo.
“A ira de Deus não é declarada contra pecadores impenitentes
meramente por causa dos pecados que cometeram, mas porque, quando
chamados ao arrependimento, escolheram continuar resistindo,
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repetindo os pecados do passado em desafio à luz dada. Se os
líderes judeus tivessem se submetido ao poder convincente do
Espírito Santo, teriam sido perdoados; mas estavam determinados a
não ceder. Da mesma forma, o pecador, pela resistência contínua,
se coloca onde o Espírito Santo não pode influenciá-lo”. AA 62.
“Quando Saul se afastou da reprovação enviada pelo Espírito Santo
de Deus e persistiu em sua obstinada justificação própria, ele
rejeitou o único meio pelo qual Deus poderia trabalhar para salválo de si mesmo. Separou-se voluntariamente de Deus. Não poderia
receber ajuda ou orientação divina até que voltasse para Deus pela
confissão de seu pecado”. PP 633.
“Portanto, devemos dar a maior atenção às coisas que temos ouvido,
para que em nenhum momento nos desviemos delas.... Como
escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação?”. Heb.2:1-3.
“Se negligenciardes esta grande salvação, mantida por anos diante
de vós, e desprezardes esta oferta gloriosa de justificação pelo
sangue de Cristo e santificação pelo poder purificador do Espírito
Santo, não restará mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa
expectativa temerosa de julgamento e ardente indignação. Rogovos, agora, que vos humilheis e cesseis vossa obstinada
resistência à luz e evidência. Digais ao Senhor: Minhas
iniquidades têm feito separação entre mim e meu Deus. Ó Senhor,
perdoe minhas transgressões. Apague meus pecados do livro de Tua
lembrança. Louvado seja Seu santo nome, com Ele há perdão e podeis
ser convertidos, e transformados”. TM 97.
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CHAVE DE ABREVIATURAS DOS TÍTULOS DOS LIVROS DE ELLEN G. WHITE

AA The Acts of the Apostles --- (Atos dos Apóstolos)
AH The Adventist Home
--- (O Lar Adventista)
BC 7A of the Commentary
--- (Comentário Bíblico)
CG Child Guidance
--- (Orientação da Criança)
COL Christ’s Object Lessons --- (Lições Objetivas de Cristo)
CT Counsels to Teachers
--- (Conselhos aos Professores)
DA Desire of Ages
--(O Desejado de Todas as Nações)
Ed Education
--- (Educação)
Ev Evangelism
--- (Evangelismo)
EW Early Writings
--- (Primeiros Escritos)
FE Fundamentals of Christian Ed. -(Fundamentos da Educação
Cristã)
FL The Faith I Live By
--(A Fé Pela Qual Eu Vivo)
FW Faith and Works
--(Fé e Obras)
GAG God’s Amazing Grace
--(A Maravilhosa Graça de Deus)
GC The Great Controversy --(O Grande Conflito)
GW Gospel Workers
--(Obreiros Evangélicos)
HP In Heavenly Places
--(Nos Lugares Celestiais)
KH That I May Know Him
--(Para que Possa Conhecê-Lo)
Ma Maranatha
--(Maranata)
MB Mount of Blessing

--- ---

(O Maior Discurso de Cristo)

MH Ministry of Healing
--(A Ciência do Bom Viver)
ML My Life Today
--(Minha Vida Hoje)
MYP Messages to Young People -- (Mensagens aos Jovens)
OHC Our High Calling
--(Nossa Alta Vocação)
PK Prophets and Kings
--(Profetas e Reis)
PP Patriarchs and Prophets --- (Patriarcas e Profetas)
RH Review and Herald
--(Revista Review and Herald)
SC Steps to Christ
--(Caminho a Cristo)
SD Sons and Daughters of God --- (Filhos e Filhas de Deus)
SL The Sanctified Life
--- (A Vida Santificada)
SM Selected Messages
--(Mensagens Escolhidas).
SP Spirit of Prophecy
--(Espírito de Profecia)
ST Signs of the Times
--- (Sinais dos Tempos)
T Testimonies for the Church --- (Testemunhos para a Igreja)
TD This Day With God
--(Este Dia Com Deus)
TM Testimonies to Ministers --- (Testemunhos para Ministros)
UL The Upward Look
--(Olhar Para o Alto)
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