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Adultério

 1.  Divórcio perante Deus
“Também foi dito: Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de 

divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso 
de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele que casar com 
a repudiada comete adultério.” (Mateus 5:31-32).

“Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do 
país, mas não divorciada à vista de Deus e de acordo com a lei mais alta. Só 
há um pecado, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em posição de se 
sentirem livres do voto matrimonial à vista de Deus. Embora as leis do país 
possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia continuam como marido e esposa, 
segundo as leis de Deus.” (O Lar Adventista, 344).

 2.  O perigo da mulher sedutora
“Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus cami-

nhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito, a alheia. Ela, como salteador, 
se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis.” (Provébios 23:26-28).

“Enquanto estive na Europa, foi-me revelado aquilo que acontecia em 
______. Disse uma voz: Acompanha-me, e te mostrarei os pecados que são 
praticados pelos que se encontram em posições de responsabilidade. Passei pelos 
aposentos e vi que você, um atalaia sobre os muros de Sião, estava tendo muita 
intimidade com a mulher de outro homem, traindo encargos sagrados e crucificando de 
novo a seu Senhor. Considerou que um santo Vigia observava sua má obra, vendo 
suas ações e ouvindo suas palavras, e que estas também estão registradas nos 
livros do Céu? Ela estava sentada em seu colo; você a beijava, e ela beijava a você. 
Foram-me apresentadas outras cenas de afeto, olhares e atitudes sensuais, que 
causaram uma sensação de horror em minha alma. Você a enleava pela cintura 
com o braço, e o afeto expressado estava tendo uma influência sedutora. Então 
foi erguida uma cortina, e vi você na cama com ______. Meu Guia disse: ‘Iniqui-
dade, adultério’.” (Carta 16, 1888 e Menssgens Escolhidas 3, 44).

3.  Adúlteros não entrarão no Reino do Céu
“Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos 

enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem 
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sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem 
roubadores herdarão o reino de Deus.” (1 Coríntios 6:9-10).

“Por faltas de caráter comparativamente leves são os jovens tratados 
com muita severidade; mas quando homens e mulheres de ampla experiência, 
e que têm sido considerados modelos de piedade, se revelam em seu verdadeiro 
caráter – não santificados, sem santidade, de pensamentos impuros, de conduta 
degradante – então é tempo de tais pessoas serem tratadas de maneira decisiva. 
A grande tolerância que para com eles é exercida, só tem tido, tanto quanto eu 
tenha conhecimento, a influência de fazer com que considerem sua poluição 
moral e adultério […] Tão logo são colocados sob a tentação, já revelam seus 
defeitos morais – que não participam da natureza divina, nem escaparam da 
corrupção que pela concupiscência há no mundo; antes são terrenos, sensuais, 
diabólicos. Neles encontra Satanás algo que ele pode transformar em acentuada 
iniquidade, e aproveita a oportunidade, e o resultado é que os que pretendem 
ser pastores do rebanho têm mente carnal, conduzindo para a licenciosidade 
e a sexualidade as ovelhas que estão sob seu cuidado, e cuja pureza, modéstia e 
virtude, eles deviam guardar estritamente. Os anjos do Céu contemplam isto 
com vergonha, tristeza e aversão. Como podem os anjos puros do Céu ministrar 
a essa classe? Como podem eles levar luz do Céu às assembleias em que tais 
pastores estão advogando a lei de Deus, mas quebrando essa lei sempre que 
se apresente uma oportunidade favorável; vivendo uma mentira, seguindo uma 
atitude dissimulada, atuando em segredo, nutrindo seus pensamentos poluídos e 
inflamando suas paixões, e então tirando vantagens de homens e mulheres que 
são tentados, como eles mesmos, a quebrar todas as barreiras e desonrar seus 
corpos e a poluir sua alma? Como podem eles fazer tal coisa? Como podem ter 
diante de si qualquer temor de Deus? Como poderão ter qualquer amor a Deus 
em sua alma? De que vale sua fé na verdade?

“Limpai o campo dessa corrupção moral, atinja ela os mais altos homens 
nas posições mais elevadas. Deus não será escarnecido. Há prostituição em 
nossas fileiras, bem o sei, pois me tem sido mostrado que ela estava forta-
lecendo e ampliando a sua impureza.” (Testemunhos para Ministros e Obreiros 
Evangélicos, 426 e 427).

4.  Deus julgará o adúltero
“Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem 

mácula; porque Deus julgará os impuros e adúlteros.” (Hebreus 13:4).
“Um dos pecados graves nesta degenerada época de corrupção é o do 

adultério. Esse vergonhoso pecado é praticado em alarmante extensão. O 
sábado e o casamento foram instituições ordenadas por Deus no Éden a fim de 
serem preservadas sagradas e santas. Essas duas instituições, de origem divina, 
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têm sido desrespeitadas e tratadas como nulas por homens e mulheres cujo 
coração está inteiramente voltado à prática do mal.” (Testemunhos para Minis-
tros e Obreiros Evangélicos, 98 e 99).

5.  José recusou a esposa de Potifar
“Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, 

tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José 
era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a 
mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, 
porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu 
senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às 
minhas mãos.” (Gênesis 39:6-8).

“Quando assaltados pela tentação, resisti firmemente às más tendências; 
dizei a vosso coração: ‘Como posso eu desonrar ao meu Redentor? Entreguei-
-me a Cristo; não posso fazer as obras de Satanás’. Clamai ao amado Salvador 
em busca de auxílio para sacrificar todo ídolo e lançar fora todo pecado acari-
ciado.” (Mensagens aos Jovens, 112).

6.  O adultério pode ser evitado
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem 

as fontes da vida.” (Provérbios 4:23).
“Os limpos de coração vêem a Deus em uma nova e mais carinhosa 

relação, como seu Salvador; e ao passo que Lhe distinguem a pureza e a beleza 
do caráter, anelam refletir a Sua imagem. Vêem-nO como um Pai ansioso de 
abraçar um filho arrependido, e o coração enche-se-lhes de indizível alegria e de 
abundante glória.” (O Maior Discurso de Cristo, 26).

7.    Olhar para uma mulher com má intenção é adultério
“Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer 

que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com 
ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te convém 
que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no 
inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te 
convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o 
inferno.” (Mateus 5:27-30).

“O período de tentação sob a qual, talvez, uma pessoa caia em um pecado 
ofensivo, não cria o mal revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto 



10 | Conselhos Inspirados

aquilo que estava oculto e latente no coração. Um homem como imaginou na 
sua alma, assim é.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 657).

8. O adultério inicia-se no íntimo do coração
“Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, 

prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.” (Mateus 15:19).
“Pensamentos impuros tomam e controlam a imaginação e fascinam a 

mente, e segue-se um quase incontrolável desejo para a prática de atos impuros.” 
(Mente, Caráter e Personalidade 2, 592).

“Permitindo que a mente se demore em pensamentos impuros, você é, em 
certo grau, tão culpada perante Deus como se seus pensamentos fossem levados 
à ação. A única coisa que impede a ação é a falta de oportunidade.” (Cartas a 
Jovens Namorados, 57).

9.   Deus perdoa o pecado do adultério e liberta o pecador
“Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 

mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do 
nosso Deus.” (1 Corintios 6:11).

“Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, e purificá-los de toda injus-
tiça. Cristo, o Redentor que perdoa os pecados, removerá deles as vestes sujas, 
dar-lhes-á outros vestidos, e colocar-lhes-á uma bela mitra na cabeça. Mas 
enquanto se recusarem a desviar-se de iniquidade não podem formar caráter 
que subsista no grande dia do juízo.” (Mensagens Escolhidas 1, 52).



AdvertênciAs

1.  Deus adverte aqueles que procedem de maneira errada
“Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal; que fazem da escuridade luz 

e da luz, escuridade; põem o amargo por doce e o doce, por amargo!” (Isaias 5:20).
“Esta é uma lição que todos devem estudar cuidadosamente, para que 

fiquem advertidos contra o egoísmo e a avareza, contra o orgulho que destrói o 
amor de Deus e corrói a alma.” (Mensagens Escolhidas 2, 185).

2.  Deus abençoa aqueles que não andam por caminhos perversos
“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não 

se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnece-
dores. Antes, o seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia 
e de noite.” (Salmos 1:1-2).

“Vossos perigos têm sido claramente expostos; tendes sido advertidos 
e guardados de todos os lados, cercados de advertências. Na casa de Deus, 
tendes ouvido as mais solenes, esquadrinhadoras verdades apresentadas pelos 
servos de Deus em demonstração do Espírito. Que peso têm esses solenes 
apelos sobre vosso coração? Que influência exercem sobre vosso caráter? 
Sereis responsáveis por todos esses apelos e advertências. Eles se erguerão no 
juízo para condenar os que prosseguem em uma vida de vaidade, leviandade e 
orgulho.” (Mensagens aos Jovens, 146).

3.  Deus nos convida a ouvir e obedecermos Sua palavra
“E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei 

ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.” (Mateus 7:26).
“Cristo apresentou assim os princípios de Seu reino, e mostrou serem 

eles a grande norma da vida. Para fazer gravar melhor a lição, dá um exemplo. 
Não vos basta, diz Ele, ouvirdes Minhas palavras. Cumpre-vos, pela obediência, 
torná-las o fundamento de vosso caráter. O próprio eu não passa de areia move-
diça. Se edificardes sobre teorias e invenções humanas, vossa casa ruirá. Pelos 
ventos da tentação, pelas tempestades das provas, será varrida. Mas estes princí-
pios que vos dei permanecerão. Recebei-Me; edificai sobre Minhas palavras.” (O 
Desejado de Todas as Nações, 314).
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4.  Só entrarão no Céu aqueles que fazem a vontade de Deus
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas 

aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.” (Mateus 7:21).
“As ações formam os hábitos, e os hábitos formam o caráter; portanto, 

se não cuidarmos de nossos hábitos, não estaremos habilitados para unir-nos 
com os agentes celestiais na obra de salvação, nem preparados para entrar nas 
mansões celestes que Jesus foi preparar; pois só entrarão aqueles que subme-
teram sua vontade e propósito à vontade e propósito de Deus. A pessoa cujo 
caráter foi provado, que suportou a prova, que é participante da natureza divina, 
estará entre aqueles aos quais Cristo declara bem-aventurados.” (Fundamentos 
da Educação Cristã, 194).

5.  Devemos escolher o caminho que leva à Salvação
“Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho 

que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é 
a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.” 
(Mateus 7:13-14).

“Acham-se diante de vós dois caminhos – a ampla estrada da satisfação 
própria e o caminho estreito do sacrifício. Podeis levar na estrada larga o egoísmo, 
o orgulho, o amor do mundo; os que trilham o caminho estreito, porém, têm de 
deixar de lado toda carga, e o pecado que tão comodamente nos rodeia. Que 
caminho escolhestes – a estrada que leva à morte eterna, ou a que conduz à 
glória e à imortalidade?” (The Youth’s Instructor, 13 de fevereiro de 1902).

6. Os que praticam o mal são conduzidos para morte
“Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para 

a sua morte o faz. Abomináveis para o SENHOR são os perversos de coração, 
mas os que andam em integridade são o seu prazer” (Provérbios 11:19-20).

7. Os que guardam sua alma não andam em caminhos perversos
“Espinhos e laços há no caminho do perverso; o que guarda a sua alma 

retira-se para longe deles” (Provérbios 22:5).

8. Não podemos servir a dois senhores
“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de 

um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir 
a Deus e às riquezas” (Mateus 6:24).
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9. Deus rejeita a adoraçãos dos que vivem em pecados
“O sacrifício dos perversos é abominável ao SENHOR, mas a oração dos 

retos é o seu contentamento” (Provérbios 15:8).
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Aflição

1. Aflições purificam e fortalecem nossa fé
“Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe pergun-

taram: “Mestre, quem pecou: este homem ou seus pais, para que ele nascesse 
cego?”  Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que 
a obra de Deus se manifestasse na vida dele.” ( João 9:1-3).

“Deus permite aflições para provar quem há de permanecer fiel sob a 
tentação. Ele nos leva a situações difíceis para ver se havemos de confiar num 
poder fora e acima de nós mesmos. […] Permite que as profundas águas da 
aflição sobrevenham a nossa vida, a fim de que possamos conhecê-Lo e a Jesus 
Cristo a quem enviou, para que nosso coração tenha profundos anelos de ser 
purificado de toda mancha, e possa sair da prova mais puro, mais santo, mais 
feliz.” (Liderança Cristã, 279).

2.  Deus abençoa aqueles que suportam o sofrimento
“Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; 

porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor 
prometeu aos que o amam.” (Tiago 1:12).

“Muitas vezes entramos na fornalha da aflição com o coração obscure-
cido pelo egoísmo; mas se formos pacientes sob a prova cruciante, dela sairemos 
refletindo o caráter divino.” (Liderança Cristã, 279).

3. Deus nos põe em provações para desenvolver nossa paciência
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem 

por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perse-
verança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam 
maduros e íntegros,  sem lhes faltar coisa alguma.” (Tiago 1:2-4).

“Pela aflição o Senhor prova a força de Seus filhos. Está o coração forte 
bastante para suportar? Está a consciência livre de pecado? Testifica o Espí-
rito com o nosso espírito de que somos filhos de Deus? Isto o Senhor verifica 
provando-nos. Na fornalha da aflição Ele nos purifica de toda a escória. Ele 
nos envia provações, não para nos causar dor desnecessária, mas para nos levar 
a olhar para Ele, para nos fortalecer a resistência, para ensinar-nos que, se não 
nos rebelarmos, mas pusermos nEle nossa confiança, veremos Sua salvação.” (O 
Cuidado de Deus, 187).
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4. Deus ouve as orações em tempos de aflição
“Em meio à tribulação, invoquei o SENHOR, e o SENHOR me ouviu e 

me deu descanso.” (Salmos 118:5).
“Porém, na providência de Deus, Ele tem estado em atividade para 

atender às orações que ofereceste em tua aflição, de modo a salvar-te e glorificar 
Seu próprio nome.” (Este dia com Deus, 320).

5. Aflições produzem perseverança
 “E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, 

sabendo que a tribulação produz perseverança; e a perseverança, experiência; e a 
experiência, esperança” (Romanos 5:3-4).

“Foi Deus que te conduziu através de situações difíceis. Ele tinha um 
propósito em vista, a saber: que a tribulação produzisse paciência, e a paciência, 
experiência; e a experiência, esperança. As provações que Ele permitiu que te 
sobreviessem ocorreram para que mediante o desempenho dessas coisas tu expe-
rimentasses os pacíficos frutos de justiça. Deus queria conduzir-te através de 
aflições e provações para que tivesses mais perfeita fé e confiança nEle e menor 
conceito de teu próprio critério. Podes suportar melhor a adversidade do que a 
prosperidade.” (Carta 54, 1874.).

6. O que Deus está preparando para Seus Filhos é muito maior do que 
todo sofrimento

“Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente 
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós” (Romanos 8:18).

7.  Bem-aventurado os que suportam as provações
“Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; 

porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor 
prometeu aos que o amam” (Tiago 1:12).

8. Deus nos aperfeiçoa na fraqueza
“E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, 

foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, 
a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o 
afastasse de mim. Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder 
se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, 
para que sobre mim repouse o poder de Cristo” (2 Corintíos 12:7-9).
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9. O Salmista agradece a Deus pela aflição
“Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus 

decretos” (Salmos 119:71).
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Álcool

1. Seu corpo é Templo do Espiríto Santo
“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que 

está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 
Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso 
corpo.” (1 Coríntios 6:19-20).

“Nosso corpo é adquirida propriedade de Cristo, e não devemos sentir-
-nos em liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Os homens têm procedido 
assim; têm tratado o seu corpo como se suas leis não previssem penalidade. Por 
meio do pervertido apetite seus órgãos e faculdades têm-se tornado debilitados, 
enfermos e inutilizados.” (Conselho sobre o Regime Alimentar, 18).

2. Todos os que transgridem a lei de Deus não entrarão no Seu reino
“Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos 

enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem 
sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem 
roubadores herdarão o reino de Deus.” (1 Coríntios 6:9-10).

“Desviar-vos-eis de um claro ‘Assim diz o Senhor’ depois de ler a história 
do pecado de Adão e de sua queda? Ele caiu porque baniu da mente as palavras 
do Senhor e deu ouvidos às palavras de Satanás. Valerá a pena transgredir? Pela 
transgressão Adão perdeu o Éden. Pela transgressão dos mandamentos de Deus 
o homem perderá o Céu e uma eternidade de glória.” (Testemunhos para Minis-
tros e Obreiros Evangélicos, 141).

3. Seja sábio! Não se ajuntem com os que abusam do álcool
“Ouça, meu filho, e seja sábio; guie o seu coração pelo bom caminho. Não 

ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de 
carne.” (Provérbios 23:19-20).

“Os que tentam deixar esses estimulantes, experimentarão por algum 
tempo sua falta, e sofrerão sem eles. Com persistência, porém, vencerão o forte 
desejo, e deixarão de sentir sua falta. A natureza talvez exija algum tempo até 
se recuperar do mau-trato sofrido; dai-lhe, no entanto, uma oportunidade, e 
ela se reanimará, realizando nobremente e bem a sua tarefa.” (Conselho sobre o 
Regime Alimentar, 430).



20 | Conselhos Inspirados

4.  Os que se tornam novas criaturas em Cristo são perdoados por Ele
“Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 

mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do 
nosso Deus.” (1 Coríntios 6:11).

5.  Não devemos ter contato com bebidas alcólicas
“E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos 

do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao 
Senhor com hinos e cânticos espirituais” (Efésios 5:18-19).

6.  Isaías mostra o que a bebida faz com o homem
“Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se 

em pé por causa da bebida forte; o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa 
da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da 
bebida forte; erram na visão, tropeçam no juízo” (Isaias 28:7).

7. Jesus adverte quanto ao uso de álcool
“E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de 

glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de impro-
viso aquele dia.” (Lucas 21:34).

8. Todos aqueles que são vencidos pelo álcool não são sábios
“O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora; todo aquele que 

por eles é vencido não é sábio” (Provérbios 20:1).

9. Aquele que ama essas bedidas não prosperará
“Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais 

enriquecerá” (Provérbios 21:17).



AmArgurA

1. Coloquem de lado toda amargura
“Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e 

bem assim toda malícia.” (Efésios 4:31).
“Jesus não habita num lar onde há contenda, inveja, e amargura.” (Minha 

Consagração Hoje, 334).

2. Não deixem crescer dentro de vós raízes de amargura
“atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso, separando-se da 

graça de Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, 
e, por meio dela, muitos sejam contaminados” (Hebreus 12:15).

“Sob as tentações de Satanás, puseram em operação uma corrente de 
circunstâncias conducentes a resultados que eles mal sonham. Um ato, uma 
palavra, um pensamento atirado à mente do grande ajuntamento humano, caso 
leve a sanção celestial, dará uma colheita de preciosos frutos; mas, se é inspirado 
por Satanás, fará brotar a raiz de amargura com que muitos serão contaminados.” 
(Obreiros Evangélicos, 396).

3.  A amargura pertence à natureza pecaminosa
“Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, 

lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissen-
sões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a 
respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão 
o reino de Deus os que tais coisas praticam.” (Galatas 5:19-21).

“Estamos todos lançando sementes no campo da vida. Qual a semente, 
tal será a colheita. Se semearmos desconfiança, inveja, ciúmes, amor-próprio, 
pensamentos e sentimentos amargos, havemos de ceifar amargura para nossa 
própria alma. Se manifestarmos bondade, amor, terna consideração para com os 
sentimentos de outros, o mesmo havemos de colher por nossa vez.” (Conselhos 
sobre Educação, 68).

4.  A raiva de Caim transfornou-se em amargura
“Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma 

oferta ao SENHOR. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e 
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da gordura deste. Agradou-se o SENHOR de Abel e de sua oferta; ao passo 
que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, 
e descaiu-lhe o semblante. Então, lhe disse o SENHOR: Por que andas irado, e 
por que descaiu o teu semblante?” (Genêsis 4:3-6).

5. O aborrecimento trás amargura ao coração
“Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o 

engano; quando te falar suavemente, não te fies nele, porque sete abominações 
há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se 
descobrirá publicamente” (Provérbios 26:24-26).



AmizAdes

1. Amigos nos influenciam para o bem ou mal
“Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos 

se tornará mau” (Provérbios 13:20).
“As companhias que têm os princípios que adotam e os hábitos que 

formam decidirão quanto a serem ou não úteis aqui, bem como seu futuro 
destino.” (Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, 220).

2. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus
 “Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar 

o mundo, o amor do Pai não está nele; porque tudo que há no mundo, a concu-
piscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, porque tudo 
que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a 
soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo 
passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a vontade de Deus 
permanece eternamente.” (1 João 2:15-17).

“Amar a Deus e guardar-Lhe os mandamentos está muito distante de 
amar os prazeres do mundo e sua amizade. Não há concórdia entre Cristo e 
Belial.” (Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, 329- 330).

3.  Más companhias influênciam os bons costumes
“Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes” (1 

Coríntios 15:33).
“Suas amizades são de tal natureza a elevar sua mente a Deus e às coisas 

celestiais, a aumentar em você o respeito por seus pais, e as aspirações puras e 
santas?” (Cartas a Jovens Namorados, 43).

4.  Um verdadeiro amigo nos repreende quando necessário
“O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que 

lisonjeia com a língua.” (Provérbios 28:23).

5.  Um bom amigo pode nós dar bons conselhos
“Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim, o amigo encontra 

doçura no conselho cordial.” (Provérbios 27:9).
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6.  Jônatas e Davi tiveram um exemplo de amizade ideal
“Jônatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque 

Jônatas o amava com todo o amor da sua alma.” (1 Samuel 20:17).



Amor A deus

1.  Devemos Amar a Deus acima de todas as coisas
“Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás, 

pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de 
toda a tua força. Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração.” 
(Deuteronomio 6:4-6).

“E, acima de tudo, ensinemos-lhes as reivindicações de Deus sobre eles, 
que é seu dever pôr a religião em tudo na vida, que devem amar a Deus acima de 
todas as coisas, e amar ao próximo, não negligenciando as pequenas cortesias da 
vida, essenciais à felicidade.” (Orientação da Criança, 189).

2.  Deus nos chama para vivermos para Ele
“Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por 

todos; logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não 
vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.” 
(2 Coríntios 5:14-15).

“Toda faculdade de nosso ser nos foi dada a fim de prestarmos serviço 
aceitável a nosso Criador. Quando, por causa do pecado, pervertemos os dons 
de Deus, e vendemos nossas energias ao príncipe das trevas, Cristo pagou-nos 
o resgate – Seu próprio sangue precioso. ‘Ele morreu por todos, para que os que 
vivem não vivam mais para si, mas para Aquele que por eles morreu.’ Não deveis 
seguir os costumes do mundo. ‘Não vos conformeis com este mundo, mas trans-
formai-vos pela renovação do vosso entendimento.’” (Testemunhos Seletos 2, 214).

3.  Amar a Deus é o mais importante mandamento
“Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, 

de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro 
mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.” (Mateus 22:37-39).

“Quando Deus ocupa o lugar que Lhe é devido no trono do coração, será 
dado ao próximo o lugar que lhe pertence. Amá-lo-emos como a nós mesmos. 
E só quando amamos a Deus de maneira suprema, é possível amar o nosso 
semelhante com imparcialidade.” (O Desejado de Todas as Nações, 607).
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4.  Aquele que ama a Deus guarda Seus mandamentos
“Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei 

que Moisés, servo do SENHOR, vos ordenou: que ameis o SENHOR, vosso 
Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e 
vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma” 
( Josué 22:5).

“Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda, este é o que Me ama; 
e aquele que Me ama será amado por Meu Pai, e Eu o amarei e Me manifestarei 
a ele. […] Se alguém Me ama, guardará a Minha palavra, e Meu Pai o amará, e 
viremos para ele e faremos nele morada.” (Fundamentos da Educação Cristã, 125).

5.  Salomão nos diz para servirmos a Deus de todo coração
“Seja perfeito o vosso coração para com o SENHOR, nosso Deus, para 

andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o 
fazeis” (1 Reis 8:61).

6.  Devemos servir a Deus de forma voluntária e integra
“Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração 

íntegro e alma voluntária; porque o SENHOR esquadrinha todos os corações 
e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se 
por ti; se o deixares, ele te rejeitará para sempre” (1 Crônicas 28:9).

7.  Motivados pelo amor a Deus devemos nos purificar de toda impureza
“Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impu-

reza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor 
de Deus.” (2 Coríntios 7:1).



Amor e serviço Ao Próximo

1.  Demonstrem amor sem hipocrisia
“O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. 

Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em 
honra uns aos outros.” (Romanos 12:9-10).

“O coração dos servos de Deus transbordará de amor e simpatia pelos 
errantes, como nos é apresentado na parábola da ovelha perdida; não terá, porém, 
palavras suaves para o pecado. Mostram a mais verdadeira amizade os que 
reprovam o erro e o pecado sem parcialidade e sem hipocrisia.” (Evangelismo, 368).

2.  O Genuíno amor serve aos outros
 “Sede, mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, 

cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme 
graça de Deus.” (1 Pedro 4:9-10).

“Dessa maneira, Jesus ensinou aos Seus discípulos que deviam servir uns 
aos outros. Em vez de buscarem a posição mais elevada para si mesmos, deveriam 
se dispor a servir seus irmãos.O Salvador veio ao mundo para trabalhar pelos 
outros, vivendo para ajudar e salvar os necessitados e pecadores e Ele deseja que 
façamos o mesmo.” (Vida de Jesus, 97).

3.  Deus nos pede para amarmos nossos inimigos
“Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perse-

guem; para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o 
seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos.” (Mateus 5:44-45).

“Representemos diariamente o grande amor de Cristo, amando os nossos 
inimigos como Cristo os ama. Se assim representássemos a graça de Cristo, 
fortes sentimentos de ódio seriam subjugados e o amor genuíno de Cristo seria 
levado a muitos corações.” (Medicina e Salvação, 254).

4.  Devemos amar os outros sinceramente
“Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo 

em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros 
ardentemente” (1 Pedro 1:22).
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Os seguidores de Cristo foram redimidos para ser úteis ao próximo. 
Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo 
foi obreiro, e dá a todos os Seus seguidores a lei do serviço – o serviço a Deus e 
ao próximo. (Mente, Caráter e Personalidade 2, 566).

5. O amor ao próximo é consequência do amor á Deus
“Ora, temos, da parte dele, este mandamento: que aquele que ama a Deus 

ame também a seu irmão.” (1 João 4:21).
“Só podemos amar nosso próximo como a nós mesmos se amarmos a 

Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus dará frutos em amor ao próximo.” 
(Beneficência Social, 49).

6.  O Amor é absolutamente essencial
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, 

serei como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. Ainda que eu tenha 
o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência; ainda que 
eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada 
serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que 
entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso 
me aproveitará.” (1 Coríntios 13:1-3).

“Quando o amor enche o coração, fluirá para os outros, não por causa 
de favores recebidos deles, mas porque é o amor o princípio da ação. O amor 
modifica o caráter, rege os impulsos, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. 
Este amor é vasto como o Universo, e está em harmonia com o dos anjos minis-
tradores. Nutrido no coração, adoça a vida inteira e derrama seus benefícios 
sobre todos ao redor.” (O Maior Discurso de Cristo, 38).

7.  Devemos amar aos outros, porque Deus nos amou primeiro
 “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como 

eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.” ( João 13:34).
“Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de 

amor. Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por 
quem Cristo morreu. Não podemos entrar em contato com a divindade, sem 
primeiro nos aproximarmos da humanidade; porque nAquele que Se assenta no 
trono do Universo a divindade e a humanidade estão combinadas. Unidos com 
Cristo, estamos unidos aos nossos semelhantes pelos áureos elos da cadeia do 
amor.” (Beneficência Social, 82).
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8.  Não devemos nos considerar superiores aos outros
“Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, conside-

rando cada um os outros superiores a si mesmo.” (Filipenses 2:3).
“A devoção que Deus requer, revela-se em sincero amor às pessoas pelas 

quais Cristo deu a vida. Cristo habitando no coração será manifesto pelo amor 
que Ele requer de Seus discípulos. Seus filhos verdadeiros preferirão outros a 
si mesmos. Não buscam a melhor parte para si, em qualquer tempo ou qual-
quer lugar, porque não consideram os seus talentos superiores aos dos irmãos. 
Quando isto de fato acontece, o sinal será dado numa revelação do amor que 
Cristo manifestou pelas pessoas – amor abnegado, sincero, que preferiu o bem-
-estar de outros ao seu.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 241).

9.  Os que se interessam pelas necessidades dos outros serão 
reconhecidos por Deus

“O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o 
fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” (Mateus 25:40).

“No Céu um livro é escrito em relação aos que se interessam nas necessi-
dades de seus semelhantes, um livro cujo registro será revelado naquele dia em 
que o homem será julgado segundo as obras nele escritas. Deus dará a paga a 
cada ato de injustiça feita aos pobres.” (Beneficência Social, 312).
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AnsiedAde

1. Não devemos viver ansiosos
“Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que 

haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. 
Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Observai 
as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, 
vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as 
aves?” (Mateus 6:25-26).

“Estar ansioso quanto a si mesmo tende a causar fraqueza e doença. Se 
eles se erguerem acima da depressão e da tristeza, será melhor sua perspectiva de 
restabelecimento; pois ‘os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na Sua 
misericórdia’.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 466).

2. Confie em Deus
“Confie no Senhor e faça o bem; habita na Terra e alimenta-te da verdade. 

Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração.” (Salmos 37:3-4).
“Não devemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade e temor 

quanto à nossa salvação. Tudo isto desvia a alma da Fonte de nosso poder. Confiai 
a Deus a preservação de vossa alma, e nEle esperai. Falai e pensai em Jesus. Que o 
próprio eu se perca nEle. Ponde de parte a dúvida; despedi vossos temores. Dizei 
com o apóstolo Paulo: ‘Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que 
agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e Se entregou 
a Si mesmo por mim.’ Gál. 2:20. Repousai em Deus. Ele é capaz de guardar 
aquilo que Lhe confiastes. Se vos abandonardes em Suas mãos, Ele vos tornará 
mais que vencedores por Aquele que vos amou.” (Caminho a Cristo, 71- 72).

3. Entregue teu caminho ao Senhor
“Entregue o seu caminho ao Senhor, ao SENHOR, confia nele, e o mais 

ele fará. Fará sobressair a tua justice como a luz e o teu direito, como o sol ao 
meio-dia.” (Salmos 37:5-6).

“Muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro, e se acham 
em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes sobrevenha, e seus filhos 
venham a sofrer […] os obstáculos que encontram, em vez de os levar a buscar 
auxílio de Deus, a única Fonte de força, separam-nos dEle porque despertam 
inquietação e descontentamento.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 469).
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4. Não seja ansioso; ore
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, 

diante de Deus, as vossas petições, pela e pela súplica, com ações de graças. E a 
paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso e a vossa mente 
em Cristo Jesus.” (Filipenses 4:6-7).

“Deus cuida de tudo e sustenta todas as coisas que criou. […] Nele 
nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que Ele não 
perceba. Se tão-somente crêssemos isto plenamente, desvanecer-se-iam todas as 
ansiedades inúteis.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 472).

5. Lance toda sua ansiedade sobre o Senhor
“Humilhai-vos, portanto, sob a ponderosa mão de Deus, para que ele, em 

tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque 
ele tem cuidado de vós.” (1 Pedro 5:6-7).

“A ansiedade é cega, e não pode discernir o futuro; mas Jesus vê o fim 
desde o começo. Em toda dificuldade tem Ele um meio preparado para trazer 
alívio. Nosso Pai celestial tem mil modos de providenciar em nosso favor, modos 
de que nada sabemos. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a 
honra de Deus o supremo objetivo, hão de ver desvanecidas as perplexidades, e 
uma estrada plana diante de seus pés.” (O Desejado de Todas as Nações, 330).

6. Não se preocupem com o dia de amanhã
“Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará 

os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal” (Mateus 6:34).
“Muitos, porém, se preocupam pela antecipação de aflições futuras. Estão 

continuamente a trazer para hoje as preocupações de amanhã. Assim, grande 
parte de suas tribulações são imaginárias. Para estas, Jesus não tomou providên-
cias. Ele promete graça apenas para o dia. Manda-nos que não nos preocupemos 
com os cuidados e tribulações de amanhã. […] O Senhor exige que cumpramos 
os deveres do dia de hoje, e lhe suportemos as provas.” (Testemunhos Seletos 2, 59).

7.  Ansiedade deixa a pessoa deprimida
“A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.” 

(Provérbios 12:25).



ArrePendimento

1. O arrependimento sincero transmite vida ao pecador
 “Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e 

guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente, viverá; 
não será morto”. De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança 
contra ele; pela justiça que praticou, viverá.” (Ezequiel 18:21-22).

“O arrependimento associa-se à fé, e o evangelho insta em que é neces-
sário para a salvação. […] Sem arrependimento não há salvação. […] Este arre-
pendimento não tem em si coisa alguma da natureza do mérito, mas prepara 
o coração para a aceitação de Cristo como único Salvador, única esperança do 
pecador perdido.” (Fé e Obras, 99).

2. Há alegria no Céu quando um pecador se arrepende
“Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se 

arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependi-
mento.” (Lucas 15:7).

“Um registro é levado ao Céu, de todo o esforço bem-sucedido de nossa 
parte para dissipar as trevas e propagar o conhecimento de Cristo. Ao ser a ação 
referida diante do Pai, fremente alegria toma posse de todo o exército celestial.” 
(Atos dos Apóstolos, 154).

3. Jesus chama pecadores ao arrependimento
 “Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 

Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento.” (Lucas 5:31-32).
“Muitos pensam que o arrependimento é uma espécie de preparo que o 

homem deve originar, ele próprio, antes, de poder ir ter com Cristo. Eles mesmos 
precisam dar passos a fim de encontrar a Cristo como mediador em seu favor. É 
verdade que precisa haver arrependimento antes que haja perdão; mas o pecador 
precisa ir a Cristo antes de poder achar arrependimento.” (Para Conhecê-lo, 109).

4.  Arrependam-se, pois Cristo em breve voltará
“Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque 

está próximo o reino dos céus.” (Mateus 4:17).
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“A transgressão já atingiu quase seus limites. O mundo está cheio de 
confusão, e em breve apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. 
O fim está muito próximo. Nós, que conhecemos a verdade, nos devemos estar 
preparando para o que está prestes a rebentar sobre o mundo numa esmagadora 
surpresa.” (Eventos Finais, 41).

5.  Se houver sincero arrependimento, Deus nos concede o perdão
“se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me 

buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdo-
arei os seus pecados e sararei a sua terra.” (2 Crônicas 7:14).

“A confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e 
reforma. E preciso que haja decisivas mudanças na vida; tudo que seja ofensivo 
a Deus tem de ser renunciado.” (Caminho a Cristo, 39).

6.  O verdadeiro arrependimento vem de dentro do coração de onde 
procede toda impureza

 “Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus  desíg-
nios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o 
dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.” (Marcos 7:21-22).

7.  Deus usa o sofrimento para colcar em nós o desejo do arrependimento
“Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, 

que a ninguém traz pesar; mas a tristeza do mundo produz morte.” (2 Corín-
tios 7:10).



Auto-disciPlinA

1.  Seja motivado pelo amor de Cristo
“Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, 

educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, 
no presente século, sensata, justa e piedosamente.” (Tito 2:11-12).

“Jovens amigos, guardai vossos pés de todo mau caminho. Os homens se 
podem disciplinar em fazer o que é reto. Como Daniel, podem ter um desígnio 
de origem celeste em seu coração, para que não contaminem a alma e o corpo, não 
obstante a degenerescência e corrupção deste século.” (Nossa Alta Vocação, 242).

2.  Auto-Disciplina é um presente de Deus
“Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de 

amor e de moderação.” (2 Timóteo 1:7).
“Poderão educar-se e disciplinar-se a si mesmos de tal maneira que todos 

dentro da esfera de sua influência hão de ver o que pode ser o homem, e o que 
pode realizar quando em ligação com o Deus de sabedoria e poder.” (A Ciência 
do Bom Viver, 466).
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certezA dA sAlvAção

1. O Cristão possui uma esperança viva através da Ressurreição de Cristo
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Segundo a sua 

muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressur-
reição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem 
mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo 
poder de Deus, mediante a fé, para a Salvação preparada para revelar-se no 
último tempo.” (1 Pedro 1:3-5).

“Se nossa salvação dependesse de nossos próprios esforços não nos 
poderíamos salvar; mas ela depende de Alguém que está por trás de todas as 
promessas. Nosso apego a Ele pode ser débil, mas Seu amor é como de um 
irmão mais velho; enquanto nos mantivermos em união com Ele, ninguém nos 
pode arrancar de Sua mão.” (Atos dos Apóstolos, 553).

2.  Jesus nos convida ao batismo
“Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos prin-

cipais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos 
que és Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais 
que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: Em verdade, 
em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de 
Deus.” ( João 3:1-3).

“Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos 
de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram 
a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm teste-
munhado sua angústia e ouvido suas orações. Estão à espera da ordem de seu 
Comandante para os arrancar do perigo. Mas devem ainda esperar um pouco 
mais. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo.” (O 
Grande Conflito, 631).

3.   Paulo tinha a certeza da salvação por meio do sofrimento
“E, por isso, estou sofrendo estas coisas; todavia, não me envergonho, 

porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar 
o meu depósito até aquele Dia” (2 Timóteo 1:12).

“E também para os que choram em provação e dor, existe conforto. A amar-
gura do desgosto e da humilhação é preferível às satisfações do pecado. Por meio 



38 | Conselhos Inspirados

da aflição revela-nos Deus os lugares infeccionados em nosso caráter, para que, por 
Sua graça, possamos vencer nossas faltas. Desconhecidos capítulos que nos dizem 
respeito são-nos patenteados, e sobrevém a prova, a ver se aceitamos a repreensão 
e o conselho de Deus. Quando provados, não nos devemos afligir e impacientar. 
Não nos devemos rebelar, ou buscar fugir à mão de Cristo. Antes humilhar a alma 
perante Deus. Os caminhos do Senhor são obscuros ao que procura ver as coisas 
sob um aspecto agradável para si mesmo. Afiguram-se sombrios e destituídos de 
alegria à nossa natureza humana. Mas os caminhos do Senhor são de misericórdia, 
e o fim é salvação.” (O Desejado de Todas as Nações, 301).

 4.  Jó tinha certeza da Salvação
 “Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a 

terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a 
Deus” ( Jó 19:25-26).

“Nosso Senhor diz: Sob a convicção do pecado, lembrai-vos de que 
morri por vós. Quando opressos, perseguidos e aflitos, por Minha causa 
e a do evangelho, lembrai-vos de Meu amor, tão grande que por vós dei a 
Minha vida. Quando vossos deveres vos parecem duros e severos, e demasiado 
pesados os vossos encargos, lembrai-vos de que por amor de vós suportei a 
cruz, desprezando a vergonha. Quando vosso coração recua ante a dolorosa 
prova, lembrai-vos de que vosso Redentor vive para interceder por vós.” (O 
Desejado de Todas as Nações, 659).



chAmAdo à obediênciA

1.  O Caminho do pecado leva à morte, o Caminho da Obediência à Vida
“Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, o caminho que 

conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela), porque estreita 
é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que 
acertam com ela.” (Mateus 7:13-14).

“A vereda que vos tenho proposto, disse Ele, é estreita; a porta é de difícil 
entrada, pois a regra áurea exclui todo orgulho e interesse egoísta. Há, na verdade, 
uma estrada mais larga; mas seu fim é a destruição. Se quereis galgar o trilho 
da vida espiritual, deveis ascender continuamente; pois sua direção é para cima. 
Precisais marchar com os poucos; a multidão preferirá o caminho descendente.
Na estrada que conduz à morte pode caminhar a raça inteira, com todo o seu 
mundanismo, todo o seu egoísmo, orgulho, desonestidade e aviltamento moral. 
Há espaço para as opiniões e doutrinas de todo homem, margem para seguir 
suas inclinações, para fazer seja o que for que lhe ditar o amor-próprio. A fim de 
andar pela estrada que leva à destruição, não é necessário procurar o caminho, 
pois larga é a porta, e espaçoso o caminho, e os pés se volvem naturalmente para 
a estrada que termina na morte.O caminho para a vida, porém, é apertado, e 
estreita é a porta.” (O Maior Discurso de Cristo, 139).

  2.  Nossos pecados nos separam de Deus
“Eis que a mão do SENHOR não está encolhida, para que não possa 

salvar; nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades 
fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu 
rosto de vós, para que vos não ouça.”(Isaias 59:1-2).

“É a transgressão nas pequenas coisas o que primeiro afasta de Deus a 
alma. Pelo único pecado de participarem do fruto proibido, Adão e Eva abriram 
as comportas da desgraça sobre o mundo. Alguns podem considerar essa trans-
gressão como uma coisa muito insignificante; vemos, porém, que suas conse-
quências foram tudo, exceto pequenas.” (Cristo em seu Santuário, 409).

3.  Deus nos chama a ouvirmos Sua voz
“Assim, pois, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, 

não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no 
deserto.” (Hebreus 3:7-8).
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“Agora, enquanto ainda se ouve a doce voz da graça, enquanto ainda não é 
tarde demais para endireitar os erros, enquanto se chama hoje, se ouvirdes a Sua 
voz, não endureçais o vosso coração.” (Conselho Sobre Mordomia, 100).

4.  Cristo requer obediência as suas orientações
“Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que 

sejas; porque, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas; pois praticas as 
próprias coisas que condenas.” (Romanos 2:1).

“Cristo não dá aqui permissão, para qualquer homem julgar a outros.” (O 
Desejado de Todas as Nações, 805).

5.  Devemos servir somente e inteiramente a Deus
 “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de 

um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir 
a Deus e às riquezas.” (Mateus 6:24).

“Cristo não diz que o homem não servirá a dois senhores, mas que ele não 
pode fazê-lo. Os interesses de Deus e os interesses de Mamom não têm ligação 
ou correspondência. Justamente onde a consciência do cristão o adverte para 
deter-se, para negar o próprio eu, para parar, aí mesmo o mundano ultrapassa 
a linha a fim de condescender com suas propensões egoístas. De um lado do 
limite se encontra o abnegado seguidor de Cristo; do outro lado está o amante 
do mundo, complacente consigo mesmo, cortejando a moda, empenhando-se 
em frivolidades e regalando-se em proibido prazer. Àquele lado do limite não 
pede ir o cristão.” (O Maior Discurso de Cristo, 93).



cobiçA

1. Abandonem todo espírito de cobiça
“Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, 

paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria” (Colossenses 3:5).
“Os que permitem que o espírito de cobiça tome posse de si, acariciam 

e desenvolvem os traços de caráter que lhes colocarão o nome como idólatras 
no livro de registro do Céu. […] Nenhum cobiçoso poderá passar pelos portais 
de pérola; pois toda cobiça é idolatria. Review and Herald, 11 de junho de 1899. 
(Conselho Sobre Mordomia, 26).

2. Avareza e Cobiça são abomináveis aos olhos de Deus
“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; 

porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abando-
narei” (Hebreus 13:5).

“Cumpre-nos ser representantes de Cristo na Terra – puros, bondosos, 
justos e misericordiosos, cheios de compaixão, que revelem desprendimento nas 
palavras e atos. A avareza e cobiça são vícios que Deus abomina. Elas são o resul-
tado do egoísmo e do pecado, e arruínam toda a obra com a qual lhes é permitido 
misturar-se. As rudezas e asperezas de caráter são imperfeições que as Escrituras 
condenam decididamente como desonra a Deus.” (Medicina e Salvação, 184).

3.  O Pecado de Eva começou com a cobiça
“Vendo a Mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos 

e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu 
também ao marido, e ele comeu.” (Gênesis 3:6).

“Se condescendermos com a ira, a concupiscência, a cobiça, o ódio, o 
egoísmo ou outro pecado qualquer, tornamo-nos servos do pecado. ‘Ninguém 
pode servir a dois senhores’.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 516).

4. Deus ordena em um dos mandamentos para não cobiçarmos
“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 coisa alguma que pertença ao teu próximo.” (Êxodo 20:17).
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5. Cristo veio para nos salvar de toda cobiça e impureza
“Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com 

que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 
com Cristo, – pela graça sois salvos.” (Efésios 2:4-5).



confiAnçA

1.  Deus é fiel com Seus filhos
“As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, 

porque as suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã. Grande é 
a tua fidelidade. A minha porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, 
esperarei nele.” (Lamentações 3:22-24).

“Tua mente pode muitas vezes ser embotada por motivo de alguma dor. 
Então não tentes pensar, mas simplesmente descansa e mostra que confiaste a 
vida a Deus como a um fiel Criador. É privilégio teu mostrar, em tua fraqueza e 
sofrimento, que não duvidas do amor de Deus para contigo, que sabes que fiel é 
Aquele que prometeu, e que confias alma e corpo às Suas mãos, pois Ele guar-
dará o que foi confiado ao Seu cuidado.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 512).

2.  Esperem com paciência no Senhor
“Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de 

mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu.” 
(Salmos 42:5).

Cristo saiu vencedor na segunda tentação. Manifestou perfeita confiança 
e fé em Seu Pai, durante Seu severo conflito com o poderoso inimigo. Nosso 
Redentor, na vitória aí alcançada, deixou ao homem um modelo perfeito, 
mostrando-lhe que sua única segurança está na firme e inabalável confiança em 
Deus, em todas as provas e perigos. (Mensagens Escolhidas 1, 283).

3.  Confiem em Deus
 “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 endirei-
tará as tuas veredas.” (Provérbios 3:6).

“Pondo a nossa confiança em Deus, devemos progredir constante-
mente, fazendo o Seu trabalho, com abnegação, com humilde confiança nEle, 
confiando-nos às Suas providências tanto nós mesmos como tudo quanto se 
relaciona com o nosso presente e futuro, retendo firmemente o princípio da 
nossa confiança até o fim, lembrando que não recebemos as bênçãos do Céu 
pelos nossos merecimentos, mas pelos méritos de Cristo e nossa aceitação da 
abundante graça divina pela fé nEle.” (Cristo em seu Santuário, 238).
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4.  O Senhor é nosso Pastor
“O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará.” (Salmos 23:1).
“Não coloqueis vossa confiança em príncipes, nem nos filhos dos homens, 

por estarem em posições de responsabilidade. O Senhor uniu vosso coração com 
Ele. Se O amais e sois aceitos em Seu serviço, levai todos os vossos fardos, tanto 
públicos como particulares, ao Senhor, e esperai nEle.” (Este Dia com Deus, 80).

5.  O Senhor não quer que duvidemos de Sua ajuda
“E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem 

de pequena fé, por que duvidaste?” (Mateus 14:31).
“Nossa paz no tempo presente não deve ser perturbada por provações ante-

cipadas, pois Deus jamais abandonará nem desamparará uma pessoa que nEle 
confia. Deus é melhor para nós do que os nossos temores.” (Este Dia com Deus, 56).



conforto

1. Todas as coisas que nos acontecem contribui para o melhor de Deus
“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam 

a Deus, daqueles que são chamados Segundo o seu propósito” (Romanos 8:28).
“As palavras do Salvador contêm também uma mensagem de conforto 

para os que sofrem aflição ou privação. Nossas tristezas não brotam da terra. 
Deus ‘não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens’. Lam. 
3:33. Quando permite que nos sobrevenham provações e aflições é ‘para nosso 
proveito, para sermos participantes da Sua santidade’. […] Quantos há que 
nunca teriam conhecido Jesus se a tristeza os não houvesse levado a buscar dEle 
conforto!” (Beneficência Social, 20).

2. Deus nos conforta
 “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de mise-

ricórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos conforta em toda a nossa 
tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, 
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.” (2 
Coríntios 1:3-4).

“Cristo é nosso Guia e Confortador, que nos conforta em todas as tribu-
lações. Quando Ele nos dá a sorver um trago amargo, também chega aos nossos 
lábios uma taça de bênçãos. Ele enche o coração de submissão, de alegria e paz 
ao crermos, e nos habilita a dizer, submissos: Não minha, mas Tua vontade, 
Senhor, seja feita!” (Mensagens Escolhidas 2, 270).

3. A graça de Deus é suficiente pra você
 “Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aper-

feiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para 
que sobre mim repouse o poder de Cristo.” (2 Coríntios 12:9).

“Dirigimo-nos a Deus em nome de Jesus por um especial convite, e Ele 
nos acolhe em Sua câmara de audiência. À alma humilde e contrita, comunica 
Ele aquela fé em Cristo mediante a qual ela é justificada. Jesus desfaz, como a 
uma espessa nuvem, suas transgressões, e o coração confortado exclama: ‘Graças 
Te dou, ó Senhor, porque, ainda que Te iraste contra mim, a Tua ira se retirou, e 
Tu me consolaste’.” (Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, 242).
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4. O senhor está conosco mesmo nos momentos mais difíceis
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, 

porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam.” (Salmos 23:4).

5. O sofrimento um dia findará
“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já 

não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram” 
(Apocalipse 21:4).



consciênciA

1. Sujeite sua consciência e coração a Deus
“Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos; guarda a verda-

deira sabedoria e o bom siso; porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu 
pescoço. Então, andarás seguro teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando 
te deitares, não temerás; deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor 
repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o SENHOR será 
a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos.” (Provérbios 3:21-26).

“Leva tua consciência para junto da Palavra de Deus e vê se tua vida e 
caráter estão de acordo com a norma de justiça que Deus ali revelou. Poderás 
então determinar se tens ou não tens uma fé inteligente, e que espécie de cons-
ciência é a tua. A consciência do homem não merece confiança a menos que esteja 
sob a influência da graça divina. Satanás se prevalece de uma consciência não 
iluminada, e assim leva os homens a toda sorte de enganos, porque não fizeram 
da Palavra de Deus o seu conselheiro.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 323).

2.  Mantenha limpa sua consciência diante de Deus
“Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de 

Deus e dos homens.” (Atos 24:16).
“Não basta ao homem julgar-se seguro seguindo os ditames de sua 

consciência. O ponto a ser assentado é: Está a consciência em harmonia com a 
Palavra de Deus? Se não, não pode ser seguida com segurança, pois enganará. A 
consciência precisa ser esclarecida por Deus. Importa que se consagre tempo ao 
estudo das Escrituras e à oração.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 324).

3. Cristo nos purifica de toda culpa
“Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo 

se ofereceu sem macula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, 
para servirmos ao Deus vivo.” (Hebreus 9:14).

“Deveis cultivar o respeito próprio, vivendo de modo que tenhais a apro-
vação de vossa consciência, e dos homens e dos anjos. […] Tendes o privilégio 
de ir ter com Jesus e ser purificados, e achar-vos perante a lei sem pejo e sem 
remorso.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 260).
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4. Toda consciência má pode ser renovada
“Aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo 

o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.” 
(Hebreus 10:22).

5. Santifiquem-se a Cristo com boa consciência
“Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre 

preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que 
há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de 
modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os 
que difamam o vosso bom procedimento em Cristo” (1 Pedro 3:15-16).



contentAmento

1. A vida não consiste em seus bens
“Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qual-

quer avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens 
que ele possui.” (Lucas 12:15).

“Nós podemos, seguindo o exemplo do Salvador, estar em santa comunhão 
com Ele; e ao buscar diariamente imitar o Seu caráter e seguir o Seu exemplo 
seremos uma bênção para o mundo e garantiremos nosso contentamento aqui e 
uma eterna recompensa no futuro.” (Beneficência Social, 309, 310).

2. Habacuque possui um espirito contente em todos os momentos
“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto 

da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam 
arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no 
SENHOR, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha forta-
leza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao 
mestre de canto. Para instrumentos de cordas.” (Habacuque 3:17-19).

“Os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequeninas 
dádivas que não fazem vista, e podem parecer destituídas de valor aos olhos 
humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. Um coração 
de fé e amor é mais precioso para Deus que os mais custosos dons.” (Benefi-
cência Social, 315).

3. Alegre-se em todos os momentos
“Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em 

toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; 
de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como 
de fome; assim de abundância como de escassez; tudo posso naquele que me 
fortalice.” (Filipenses 4:11-13).

“Ele quer que cultiveis traços de caráter próprios para vos trazerem paz ao 
coração, e habilitarem-vos a alegrar o dos outros, a sua vida, com os raios lumi-
nosos do amor, da alegria e do contentamento.” (Filhos e Filhas de Deus, 254).
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4. Devemos alegrar-nos com o que temos
“Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar 

dele.Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.” (1 Timóteo 6:7-8).

5. Nossa vida deve ser sem avareza
“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; 

porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abando-
narei.” (Hebreus 13:5).



descAnso

1. Descansem no Senhor
“Descansa no SENHOR e espera nele, não te irrites por causa do homem 

que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desíg-
nios.” (Salmos 37:7).

“Devemos achar descanso tomando o Seu jugo e levando os Seus encargos. 
Sendo cooperadores de Cristo na grande obra pela qual Ele deu a vida, encon-
traremos verdadeiro descanso.” (Exaltai-o, 55).

2. Deus concede paz e descanso para todo aquele que o buscar
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei.Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 
humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é 
suave, e o meu fardo é leve.” (Mateus 11:28-30).

“Haverá paz, paz constante a fluir para a pessoa, pois o descanso se encontra 
na perfeita submissão a Jesus Cristo. A obediência à vontade de Deus encontra 
o descanso. O discípulo que segue os passos mansos e humildes do Redentor 
encontra descanso que o mundo não pode dar, nem pode tirar.” (Mente, Caráter 
e Personalidade 2, 802).

 3. Devemos descansar e adorar ao Senhor no dia santificado
“Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e 

farás toda a tua obra.Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; 
não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu 
servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para 
dentro;porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo o 
que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o SENHOR abençoou o dia 
de sábado e o santificou.” (Êxodo 20:8-11).

“O sábado... é tempo que pertence a Deus, não a nós; quando o trans-
gredimos, roubamos a Deus. Deus nos deu todos os seis dias para, fazermos 
o nosso trabalho, e reservou apenas um para Si. Este deve ser-nos um dia de 
bênçãos – dia em que ponhamos de parte todas as nossas atividades seculares, 
e centralizemos nossos pensamentos em Deus e no Céu.” (Manuscrito 3, 1879).
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dePressão

1. Encobrir pecados perante Deus pode causar depressão
“Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos 

meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre 
mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e 
a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao SENHOR as minhas 
transgressões; e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.” (Salmos 32:3-5).

“Este período da história de Davi está repleto de significação para o 
pecador arrependido. É uma das ilustrações mais flagrantes que nos são dadas 
das lutas e tentações da humanidade, do arrependimento genuíno para com 
Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todos os séculos, tem-se 
mostrado uma fonte de animação às almas que, tendo caído em pecado, 
achavam-se a lutar sob o fardo de sua culpa. Milhares de filhos de Deus, quando 
traídos pelo pecado e prontos a entregar-se ao desespero, têm-se lembrado 
como o arrependimento e confissão sincera de Davi foram aceitos por Deus, 
não obstante sofrer ele pela sua transgressão; e estes também se revestiram 
de coragem para arrepender-se, e procurar novamente andar no caminho dos 
mandamentos de Deus. Quem quer que, sob a reprovação de Deus, humilhe a 
alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que 
há esperança para ele. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, 
encontrará perdão.” (Patriarcas e Profetas, 726).

2. Coloque sua esperança em Deus nos momentos de desânimo
“Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de 

mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu.” 
(Salmos 42:5).

“Não devemos incentivar um espírito de entusiasmo que traz zelo por 
algum tempo, mas logo desaparece, deixando o desânimo e a depressão. Neces-
sitamos do pão da vida, o pão que desce do Céu para dar vida à alma. Estudai a 
Palavra de Deus.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 49).

3. Davi buscou à Deus quando estava deprimido
“SENHOR, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu 

furor. Tem compaixão de mim, SENHOR, porque eu me sinto debilitado; 
sara-me, SENHOR, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha 
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alma está profundamente perturbada; mas tu, SENHOR, até quando? Volta-te, 
SENHOR, e livra a minha alma; salva-me por tua graça.” (Salmos 6:1-4).

4. Devem-se as almas depressivas buscar ajuda de Deus todas as manhãs
 “Por isso, não desanimamos; pelo contrário, mesmo que o nosso homem 

exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de 
glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, 
mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não 
vêem são eternas.” (2 Coríntios 4:16-18).



desejos PecAminosos

1. Afastem-se de todo desejo pecaminoso
“Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos 

absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma.” (1 Pedro 2:11).
“Desejos profanos, ambições ilegais, são nutridos e praticados, e incredu-

lidade e trevas separam a pessoa de Deus. Se não vencermos esses males, eles 
nos vencerão. […] A condescendência com o orgulho espiritual, com desejos 
profanos ou pensamentos maus, ou qualquer coisa que nos separe da íntima e 
sagrada associação com Jesus, põe em perigo nossa vida. […] Temos de combater 
‘o bom combate da fé’, se quisermos tomar ‘posse da vida eterna’.” (A Maravi-
lhosa Graça de Deus, 331).

2. Vivam pelo Espirito para superar o desejo da carne
“Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da 

carne.” (Gálatas 5:16).
“A mente natural, egoísta, uma vez deixada a seus próprios e maus 

desejos, agirá sem motivos elevados, sem referência à glória de Deus ou ao 
benefício da humanidade. Os pensamentos serão maus, e só maus continua-
mente. […] O Espírito de Deus produz uma nova vida na pessoa, levando os 
pensamentos e os desejos à obediência da vontade de Cristo.” (Mente, Caráter 
e Personalidade 2, 658).

3. Peçam a Deus que santifiquem vossos desejos
“Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínheis 

anteriormente na vossa ignorância; pelo contrário, segundo é santo aquele que 
vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedi-
mento, porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo.” (1 Pedro 1:14-16).

“Estais-vos educando a fazer orações pedindo pensamentos puros, desejos 
santos, pureza de coração e mãos sem mácula? Estais educando vossos lábios 
a cantarem os louvores de Deus, e estais buscando fazer a Sua vontade? Essa 
é a espécie de educação que vos será do máximo valor; pois ela vos ajudará 
na formação de caráter semelhante ao de Cristo.” (The Youth’s Instructor, 7 de 
novembro de 1895).
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4.  Deus sempre está disposto a nos purificar de todo pecado
“Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com 

que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 
com Cristo, – pela graça sois salvos.” (Efésios 2:4-5).

“Julgam alguns que têm de submeter-se a uma prova e demonstrar 
primeiro ao Senhor que estão reformados, antes de poder pedir Sua bênção. Mas 
podem invocar a bênção de Deus agora mesmo. Necessitam de Sua graça, do 
Espírito de Cristo, que lhes ajude as fraquezas; do contrário, não poderão resistir 
ao mal. Jesus estima que a Ele nos cheguemos tais como somos, pecaminosos, 
desamparados, dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, 
leviandade e pecaminosidade, e rojar-nos arrependidos aos Seus pés. É Seu 
prazer estreitar-nos em Seus braços de amor, atar nossas feridas, purificar-nos 
de toda a impureza.” (Caminho a Cristo, 52).



disciPlinA

1. Deus nos disciplina por amor
“Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-

-te.” (Apocalipse 3:19).
“As pessoas que recusam avançar até que vejam todo passo claramente 

assinalado à sua frente, nunca efetuarão muita coisa; mas todo homem que 
manifesta sua fé e confiança em Deus submetendo-se voluntariamente a Ele, 
suportando a disciplina divina que lhe é imposta, tornar-se-á um obreiro de êxito 
para o Senhor da vinha. Em seus esforços para habilitar-se a ser cooperadores de 
Deus, os homens com frequência se colocam em tais posições que os inabilitam 
completamente para a moldagem e modelação que o Senhor deseja dar-lhes. 
Não são, pois, portadores, como Moisés, da semelhança divina. Submetendo-se 
à disciplina de Deus, Moisés tornou-se um instrumento santificado por cujo 
intermédio o Senhor podia operar.” (Fundamentos da Educação Cristã, 345).

2. Os pais devem disciplinar os filhos
“Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina a seu filho, 

assim te disciplina o SENHOR, teu Deus.” (Deuteronomio 8:5).
“Depois da disciplina do lar e da escola, todos terão de enfrentar a severa 

disciplina da vida. Como enfrentá-la sabiamente, é a lição que se deve explicar 
a toda criança e jovem. É verdade que Deus nos ama, que Ele está trabalhando 
para a nossa felicidade, e que, se Sua lei tivesse sempre sido obedecida, jamais 
teríamos conhecido o sofrimento; não menos verdade é que neste mundo, 
como resultado do pecado, sobrevêm à nossa vida sofrimentos, perturbações e 
cuidados.” (Educação, 295).

3.  Precisamos estar em harmonia com a vontade de Deus
“E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: 

Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies 
quando por ele és reprovado; porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a 
todo filho a quem recebe” (Hebreus 12:5-6).

“Deus deseja que Seu povo seja disciplinado e posto em harmonia de 
ação, para que se possam ter o mesmo ponto de vista e os mesmos sentimentos 
e o mesmo critério.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 269).
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4. O esforço para ser disciplinado vem de cada um
“E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que 

estais possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos 
admoestardes uns aos outros.” (Romanos 15:14).

“O esforço feito pelos jovens a fim de disciplinar a mente em busca de 
elevados e santos ideais, será recompensado.” (Conselhos sobre Educação, 149).



disciPlinA eclesiÁsticA

1. Ajudem uns aos outros a estarem unidos no mesmo propósito
“Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espiri-

tuais, corrigi-o com espírito de brandura; e guarda-te para que não sejas também 
tentado” (Gálatas 6:1).

“Deus deseja que Seu povo seja disciplinado e posto em harmonia de 
ação, para que se possam ter o mesmo ponto de vista e os mesmos sentimentos 
e o mesmo critério.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 269).

2. Devemos lidar da melhor maneira com os erros dos outros
“Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, 

ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas 
pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se 
estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja; e, se recusar ouvir também 
a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o 
que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra 
terá sido desligado nos céus.” (Mateus 18:15-18).

“Não se deve contar aos outros o caso de um irmão. Confia-se a uma 
pessoa, a outra, e mais outra; e o mal continua crescendo até que toda a igreja 
vem sofrer. O correto é resolver o caso ‘ente ti e ele só’. Essse é o plano divino. […] 
Seja qual for a natureza da ofensa, ela não impede que se adote o mesmo plano 
divino para dirimir mal-entendidos e ofensas.” (Testemunhos para a Igreja 7, 260).

3. Deus concede à igreja a autoridade de disciplinar
“Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares na terra terá sido ligado 

nos céus; e o que desligares na terra terá sido desligado nos céu.” (Mateus 16:19).
“Essas palavras de Cristo conservam sua autoridade em todos os tempos. 

À igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. É a agência de Deus 
para a conservação da ordem e disciplina entre Seu povo. A ela o Senhor delegou 
poderes para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza 
e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de exluir de sua comunidade os 
que são indignos, os que por seu procedimento anticristão acarretam desonra 
para a causa da verdade.Tudo quanto à igreja fizer em conformidade com as 
instruções dadas na Palavra de Deus,será sancionado no Céu.” (Testemunhos 
para a Igreja 7, 263).
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4. Devemos perdoar e ajudar os membros da família de Deus
 “De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para 

que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que 
confirmeis para com ele o vosso amor.” (2 Coríntios 2:7-8).

“Quando se consideram ofendidos pelos irmãos, alguns recorrerão mesmo 
à justiça, em vez de seguirem a regra dada pelo Salvador. Mesmo muitos que 
parecem cristãos conscienciosos, são pelo orgulho e estima própria impedidos 
de ir em particular àqueles que eles julgam estar em erro, para tratarem do 
caso no espírito de Cristo, e orarem uns pelos outros. Contendas, discórdias e 
processos entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade.” (Testemunhos 
para a Igreja 5, 242).

5. Devemos guardar-nos para não sermos tentados
 “Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espiri-

tuais, corrigi-o com espírito de brandura; e guarda-te para que não sejas também 
tentado.” (Galátas 6:1).

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



divórcio

1. Somente em casos de adultério pode ser concedido o divórcio
“Também foi dito: Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de 

divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso 
de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele que casar com 
a repudiada comete adultério.” (Mateus 5:31-32).

“Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do 
país, mas não divorciada à vista de Deus e de acordo com a lei mais alta. Só 
há um pecado, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em posição de se 
sentirem livres do voto matrimonial à vista de Deus. Embora as leis do país 
possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia continuam como marido e esposa, 
segundo as leis de Deus.” (O Lar Adventista, 344).

2. Deus nos adverte quanto à infidelidade
 “Porque o SENHOR, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também 

aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o SENHOR dos Exércitos; 
portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis.” (Malaquias 2:16).

3. Marido e Mulher são designados para ficarem juntos até que a 
morte os separe

“Porventura, ignorais, irmãos (pois falo aos que conhecem a lei), que a lei 
tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada 
pela lei ao marido, enquanto ele vive; mas, se o mesmo morrer, desobrigada 
ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o 
marido, unir-se com outro homem; porém, se morrer o marido, estará livre da lei 
e não será adúltera se contrair novas núpcias.” (Romanos 7:1-3).
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doAções

1.  Deus deseja que sejamos generosos
“Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depo-

sitem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos 
proporciona ricamente para nosso aprazimento; que pratiquem o bem, sejam 
ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir; que acumulem para si 
mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da 
verdadeira vida.” (1 Timóteo 6:17-18).

“Homens percorrem terra e mar em busca de lucros terrenos, e suportam 
privações e sofrimentos a fim de conseguir seu objetivo; todavia se desviam das 
atrações celestes, e não consideram as riquezas eternas. Homens relativamente 
pobres são os que mais fazem para manter a causa de Deus. São generosos com 
seus pequenos recursos. Têm fortalecido os impulsos generosos pela contínua 
liberalidade. Quando os dispêndios que faziam pesavam fortemente em suas 
rendas, não havia lugar para o desenvolvimento da paixão pelas riquezas terrenas. 
Muitos, porém, ao começarem a juntar bens deste mundo, põem-se a calcular 
quanto tempo falta para se acharem possuidores de determinada soma. Em sua 
ansiedade por amontoar fortuna para si mesmos, deixam de enriquecer para com 
Deus.” (Review and Herald, 15 de dezembro de 1874).

2.  Jesus aceitou a pequena doação da viúva, pois foi de coração
“Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gazo-

filácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas; 
e disse: Verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que 
todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava; 
esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento”  
(Lucas 21:1-4).

“Mesmo o mais pobre deve levar a Deus a sua oferta. Devem eles ser 
repartidores da graça de Cristo, mediante o negarem-se a si mesmos para ajudar 
aqueles cujas necessidades são mais prementes que a deles próprios. A dádiva do 
pobre, fruto da abnegação, sobe perante Deus como suave incenso. E cada ato 
de abnegado sacrifício fortalece o espírito de beneficência no coração do doador, 
aliando-o mais intimamente Àquele que era rico, e por amor a nós Se fez pobre, 
para que por Sua pobreza enriquecêssemos. O ato da viúva que deitou na arca 
duas pequenas moedas – tudo quanto possuía – é posto em realce para encoraja-
mento dos que, lutando com a pobreza, ainda desejam com suas dádivas ajudar 
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a causa de Deus. […] Para dar a sua oferta a viúva se havia privado mesmo dos 
gêneros de primeira necessidade, confiando em Deus para o suprimento de suas 
necessidades para o dia de amanhã.” (Atos dos Apóstolos, 342).

3.  Não doe para ser reconhecido pelos homens
“Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de 

serdes vistos por eles; doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. 
Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os 
hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em 
verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, 
ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita; para que a tua esmola fique 
em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.” (Mateus 6:1-4).

“Os que cultivam a beneficência não estão apenas fazendo uma boa obra 
em favor de outros e beneficiando o recebedor da boa ação, mas estão benefi-
ciando a si mesmos ao abrirem o coração à benéfica influência da verdadeira 
beneficência. Cada raio de luz lançado sobre outros será refletido sobre nosso 
próprio coração. Cada palavra de bondade e simpatia proferida aos tristes, cada 
ação que vise aliviar os oprimidos, e cada doação para suprir as necessidades de 
nossos semelhantes, dados ou feitos para glorificar a Deus, resultará em bênçãos 
para o doador.” (Beneficência Social, 304, 305).

4. Devemos doar com alegria no coração
“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza 

ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria.” (2 Coríntios 9:7).

5. Devemos doar de coração aquilo que pertence a Deus
“Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento 

na minha casa; e provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não 
vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.” 
(Malaquias 3:10).



educAção dAs criAnçAs

1.  Deus requer que as crianças sejam ensinadas no Caminho do Senhor
“Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás 

a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao 
deitar-te, e ao levantar-te” (Deuteronomio 6:6-7).

“É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira 
escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições 
que a devem guiar por toda a vida – lições de respeito, obediência, reverência, 
domínio próprio.” (Orientação da Criança, 17).

 2.  Os filhos são herança do Senhor
“Herança do SENHOR são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão.” 

(Salmos 127:3).
“Os filhos são a herança do Senhor, e o plano da redenção inclui sua 

salvação tanto quanto a nossa. Eles são confiados aos pais para que sejam criados 
na doutrina e admoestação do Senhor, a fim de estarem qualificados para sua 
obra no tempo e na eternidade.” (O Lar Adventista, 280).

3. Busque a Deus sabedoria para não irritardes vossos filhos.
“Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.” 

(Colossenses 3:21).
“Desejo dizer a cada pai e mãe: Se tendes um temperamento precipi-

tado, buscai o auxílio de Deus para vencê-lo. Quando sois tentados a perder a 
paciência, entrai em vosso aposento, ajoelhai-vos e pedi a Deus que vos ajude 
a exercer a devida influência sobre vossos filhos.” (Orientação da Criança, 267).

4. Ensinem os Filhos no caminho correto
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 

velho, não se desviará dele.” (Provérbios 22:6).
“No momento em que a criança começa a escolher a sua própria vontade 

e caminho, nesse momento, devem começar sua educação e disciplina. Pode isso 
ser chamado uma educação inconsciente. Então é que deve começar um trabalho 
consciente e poderoso. O maior peso dessa obra repousa necessariamente sobre 
a mãe. Tem ela o primeiro cuidado da criança, e deve pôr o fundamento de 
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uma educação que ajude a criança a desenvolver um caráter forte e equilibrado.” 
(Orientação da Criança, 230).

5.  As crianças devem ser ensinadas a orarem ao Pai
“Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos 

teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.” (Salmos 8:2).



egocentrismo

1. A ambição não traz bons frutos
“Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e senti-

mento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é 
a sabedoria que desce lá do alto; antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde 
há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.” 
(Tiago 3:14-16).

2. Devemos pensar em outras pessoas antes de nós mesmos
“Não é assim entre vós; pelo contrário, quem quiser tornar-se grande 

entre vós, será esse o que vos sirva; e quem quiser ser o primeiro entre vós será 
vosso servo; tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.” (Mateus 20:26-28).

3. Jesus nos chama a renunciarmos o próprio eu
“Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a 

dia tome a sua cruz e siga-me.Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; quem 
perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o 
mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo?” (Lucas 9:23-25).

4. Não devemos buscar somente nossos próprios interesses
“Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem.” (1 Corín-

tios 10:24).

5. Devemos seguir o exemplo de Cristo
“Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edifi-

cação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo; antes, como está 
escrito: As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.” (Romanos 15:2-3).
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esPerAnçA

1.  Existe uma esperança no retorno de Jesus
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, Segundo sua 

muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressur-
reição de Jesus Cristo dentre os mortos.” (1 Pedro 1:3).

“A esperança do aparecimento de Cristo é uma grande esperança, uma 
esperança de longo alcance. É a esperança de ver o Rei em Sua formosura e de 
tornar-se semelhante a Ele.” (Fé e Obras, 116).

2.  A única esperança está no Senhor
“Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja 

esperança está no SENHOR, seu Deus,que fez os céus e a terra, o mar e tudo o 
que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade.”  (Salmos 146:5).

“A vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança de Seus 
verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, 
de que Ele viria outra vez, iluminou o futuro a Seus discípulos, encheu-lhes o 
coração de alegria e esperança que as tristezas não poderiam apagar nem as 
provações empanar.” (O Grande Conflito, 302).

3. Deus tem a solução para nossos problemas
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus fiel e não 

permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente 
com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.” (1 
Coríntios 10:13).

“Atrações mundanas se apresentarão para afastar sua atenção do Salvador, 
mas se deve prosseguir em direção ao alvo, mostrando ao mundo, aos anjos e 
aos homens que a esperança de ver a face de Deus compensa todos os esforços e 
sacrifícios que a concretização dessa esperança requer.” (Atos dos Apóstolos, 484).

4. Deus ouve o nosso clamor
“Na minha angústia, invoquei o SENHOR, clamei a meu Deus; ele, do 

seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.” (2 
Samuel 22:7).



70 | Conselhos Inspirados

5.  Jesus nos adverte a respeito das falsas esperanças
“Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos 

profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças; falam as 
visões do seu coração, não o que vem da boca do SENHOR.” ( Jeremias 23:16).



esPerAndo no senhor

1.  Não devemos duvidar do poder de Deus
“Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é seme-

lhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.” (Tiago 1:6).
“Em todas as vossas preocupações temporais, em todos os vossos cuidados 

e ansiedades, esperai no Senhor.” (Este Dia com Deus, 80).

2.  Nunca deixem de orar e dêem graças a Deus em toda circunstância
“Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus 

em Cristo Jesus para convosco.” (1Tessalonissenses 5:17-18).
“E não deixeis de pôr todo o vosso ser em ligação com Deus. Aceitai o 

Espírito Santo para vossa iluminação espiritual, e sob sua guia prossegui em 
conhecer o Senhor. Ide para onde o Senhor vos dirigir, fazendo o que Ele ordenar. 
Esperai no Senhor, e Ele vos renovará as forças.” (Mensagens Escolhidas 2, 230).

3.  Esperem no Senhor
“Espera pelo SENHOR, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; 

espera, pois, pelo SENHOR.” (Salmos 27:14).
“Quando deveras acreditamos que Deus nos ama, e nos quer fazer bem, 

em cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Confiaremos Deus assim como 
uma criança confia em um amoroso pai. Então desaparecerão nossas turbações 
e tormentos; pois nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus.” (Mente, 
Caráter e Personalidade 2, 468).

4. Jesus nos prometeu socorro nas tribulações
“Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para 

socorrer os que são tentados.” (Hebreus 2:18).

5. Devemos esperar com fé
“E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará; e, se houver 

cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.” (Tiago 5:15).
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exemPlo (bom ou mAl)

1. Cristo nos convida à seguirmos seu exemplo
“Porque, ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não 

teríeis, contudo, muitos pais; pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. 
Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.” (1 Coríntios 4:15-16).

“Cristo foi nosso exemplo em todas as coisas. Os primeiros anos de Cristo 
foram sujeitos a rigorosas provas, durezas e conflitos, para que desenvolvesse o 
caráter perfeito que O torna um perfeito exemplo para as crianças, os jovens e os 
adultos.” (Mensagens aos Jovens, 78).

2. Seja um exemplo para outras pessoas
“Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos 

fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza” (1 Timóteo 4:12).
“Por nosso exemplo e esforço pessoal, podemos servir de instrumentos 

para salvar muitas almas da degradação da intemperança, do crime e da morte.” 
(Cristo em seu Santuário, 126).

3. Não seja a causa dos outros pecarem
“Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser 

tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, 
em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar 
de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão 
fraco, pelo qual Cristo morreu.   E deste modo, pecando contra os irmãos, golpe-
ando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais.” (1 Coríntios 8:9-12).

“Insisto convosco quanto à necessidade de pureza em todo pensamento, 
toda palavra e ação. Temos uma responsabilidade individual para com Deus, e uma 
obra individual que ninguém pode fazer por nós. É fazer o mundo melhor, por 
preceito, pelo esforço pessoal e o exemplo.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 289).

4. Devemos cuidar para não darmos mau exemplo a outros
“Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, 

e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, 
porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos 
céus.” (Mateus 5:19).
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5. O apóstolo Paulo nos ensina como termos darmos um bom exemplo 
vivendo em Cristo

“Porque, ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não 
teríeis, contudo, muitos pais; pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. 
Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.” (1 Coríntios 4:15-16).



fAlsos ProfetAs

1. Deus adverte seu povo a não ouvirem os Falsos Profetas
“Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos 

profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças; falam as visões 
do seu coração, não o que vem da boca do SENHOR. Dizem continuamente aos 
que me desprezam: O SENHOR disse: Paz tereis; e a qualquer que anda segundo 
a dureza do seu coração dizem: Não virá mal sobre vós.” ( Jeremias 23:16-17).

“Mesmo agora falsos cristos e falsos profetas exibem sinais e maravilhas 
para seduzir Seus discípulos. Não ouvimos nós o grito: ‘Eis que Ele está no 
deserto’? Não tem milhares ido ao deserto, na esperança de encontrar a Cristo? 
E de milhares de reuniões onde os homens professam ter comunicação com 
espíritos dos que se foram, não vem o brado: ‘Eis que Ele está no interior da 
casa’? É exatamente o que pretende o espiritismo. Mas que diz Cristo? – ‘Não 
acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao 
Ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem’.” (O Desejado de 
Todas as Nações, 631).

2. Falsos profetas procuram enganar o povo de Deus
 “Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: Paz, paz; 

quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem 
sentir por isso vergonha; nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, 
cairão com os que caem; quando eu os castigar, tropeçarão, diz o SENHOR.” 
( Jeremias 8:11-12).

“Esses falsos profetas terão de ser enfrentados. Eles farão esforço para 
enganar a muitos, levando-os a aceitar falsas teorias. Muitos textos bíblicos serão 
mal aplicados de tal modo que teorias enganadoras parecerão ser baseadas na 
palavra que Deus proferiu. […] Esses falsos profetas, que pretendem ser ensi-
nados por Deus, tomarão belos textos que foram dados para adornar a verdade, 
e os usarão como manto de justiça para cobrir teorias falsas e perigosas.” (Cristo 
em Seu Santuário, 19).

3. Falsos profetas dizem contra o Senhor
“Então, disse eu: Ah! SENHOR Deus, eis que os profetas lhes dizem: 

Não vereis espada, nem tereis fome; mas vos darei verdadeira paz neste lugar. 
Disse-me o SENHOR: Os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca 
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os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei; visão falsa, adivinhação, vaidade 
e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam.” ( Jeremias 14:13-14).

“Ergueram-se falsos profetas, enganando o povo, e levando grande 
número ao deserto. Mágicos e exorcistas, pretendendo miraculoso poder, arras-
taram o povo após si, às solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada 
também para os últimos dias. Este sinal é indício do segundo advento. Mesmo 
agora falsos cristos e falsos profetas exibem sinais e maravilhas para seduzir Seus 
discípulos.” (O Desejado de Todas as Nações, 631).

4. São ovelhas disfarçadas
“Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em 

ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.” (Mateus 7:15).
“Ele nos exorta a não nos deixarmos enganar quando vêm os falsos 

pastores apresentar suas doutrinas. Esses homens nos dizem que os manda-
mentos de Deus foram abolidos por ocasião da morte de Cristo. Creremos nós 
neles, nesses homens que pretendem estar santificados, ao passo que se recusam 
a obedecer a Deus? Dizem que o Senhor lhes disse que não precisam guardar os 
Dez Mandamentos; mas disse-lhes acaso isto o Senhor? Não, Deus não mente.” 
(Evangelismo, 598).

5. Dizem mentiras, pois não foram enviados por Deus
“Portanto, assim diz o SENHOR acerca dos profetas que, profetizando 

em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem 
fome haverá nesta terra: À espada e à fome serão consumidos esses profetas.” 
( Jeremias 14:15).



fé em deus

1. Confie em Deus, pois Ele nos conheci profundamente
“SENHOR, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e 

quando me levanto; de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o 
meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos.” (Salmos 139:3).

“No choque das provações e nas mutáveis cenas da vida, sabe que há 
Alguém que sabe tudo, Alguém que inclinará o ouvido ao grito do sofredor e do 
aflito, Alguém que pode compadecer-Se de toda dor e suavizar a viva angústia 
de cada coração.” (Carta 18, 1859).

2. Confie no Senhor de todo o coração
“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 endirei-
tará as tuas veredas.” (Provérbios 3:6).

“Agora, porém, abatidos por verem frustradas as esperanças, unicamente 
pela fé em Deus e em Sua Palavra poderiam permanecer em pé.” (O Grande 
Conflito, 408).

3.  Deus supre a necessidade de todas as suas criaturas
 “Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que 

haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. 
Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Observai 
as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, 
vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as 
aves?” (Mateus 6:25-26).

“Provedor dos homens e animais abre as mãos e supre a necessidade de 
todas as Suas criaturas. Não considera as aves do céu inferiores ao Seu cuidado. 
Não lhes põe o alimento no bico, mas toma providências para lhes satisfazer as 
necessidades. Cumpre-lhes apanhar as sementes que para elas espalha. Têm de 
preparar o material para o ninhozinho. Precisam de alimentar os filhotes. E saem 
ao seu trabalho cantando, pois ‘vosso Pai celestial as alimenta’. E ‘não tendes vós 
muito mais valor do que elas?’ Não tendes vós como adoradores inteligentes e 
espirituais, mais valor do que as aves do céu? Não há de o Autor de nosso ser, 
o Conservador de nossa existência, Aquele que nos formou à Sua própria e 
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divina imagem, não há de Ele prover as nossas necessidades, se tão somente nele 
confiarmos?” (Caminho a Cristo, 123).

4. Ninguém pode agradar a Deus sem fé
“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que 

aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador 
dos que o buscam.” (Hebreus 11:6).

“Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé viva habilita seu possuidor a 
apoiar-se nos méritos de Cristo, habilita-o a tirar grande conforto e contenta-
mento do plano da salvação.” (Mensagens Escolhidas 1, 364).

5.  Fé é a certeza que Deus nos ouve e nos responde
“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se 

não veem.” (Hebreus 11:1).



fofocA – mexerico

1. Deve-se deixar todo tipo de fofoca
“Sem lenha, o fogo se apaga; e, não havendo maldizente, cessa a contenda.” 

(Provérbios 26:20).
“A dureza e o hábito de criticar as faltas de outros devem ser reprovados 

como obra do diabo. Cumpre fomentar e robustecer nos crentes o amor e a 
confiança mútua. Oxalá que, movido pelo temor de Deus e amor dos irmãos, cada 
qual feche os ouvidos aos mexericos e acusações, apontando ao delator os ensinos 
da Palavra de Deus. Seja ele admoestado a obedecer às Escrituras, levando sua 
queixa diretamente às pessoas que supõe em falta.” (Testemunhos Seletos 2, 252).

2.  Tenha domínio sobre tudo o que vocêm dizem
“Ora, a língua é fogo; é mundo de iniquidade; a língua está situada entre 

os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em 
chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma 
em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres 
marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano; a língua, porém, 
nenhum dos homens é capaz de domar; é mal incontido, carregado de veneno 
mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai; também, com ela, amaldiço-
amos os homens, feitos à semelhança de Deus.” (Tiago 3:6-9).

“É com a língua que apresentamos a Deus oração e louvor. Com a língua 
convencemos e persuadimos. Com a língua confortamos e bendizemos, acal-
mando as dores do coração ferido. Com a língua podemos tornar conhecidas as 
maravilhas da graça de Deus. Com a língua podemos também proferir coisas 
perversas, falando palavras que ferem qual picada da serpente.” (Review and 
Herald, 12 de maio de 1910).

3. Deus quer que falemos somente a verdade a respeito de outros
“Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.” (Êxodo 20:16).
“Não temos tudo para que nosso pensamento esteja nas coisas celestiais? Não 

temos tudo para erguer-nos diretamente deste mundanismo e sensualidade, desta 
conversa frívola e destituída de senso, destes gracejos e zombarias, destes relatos 
falsos, mexerico e ruins suspeitas. […] Eliminai tudo isso! É uma desonra para a 
igreja! Debilita e enfraquece a igreja. Nossa conversação deve ser santa. Como Deus 
é santo em Sua esfera, sejamos santos em nossa esfera.” (Fé e Obras, 79).
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4. Deus nos ordena a não fofocar
“Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres teste-

munha maldosa.” (Êxodo 23:1).
“Simulando haverem dado tudo, Ananias e Safira mentiram ao Espírito 

Santo, e, como resultado, perderam esta vida e a futura. O mesmo Deus que os 
puniu, condena hoje toda falsidade. Lábios mentirosos são-Lhe uma abomi-
nação. Ele declara que na cidade santa ‘não entrará... coisa alguma que conta-
mine, e cometa abominação e mentira’. Apoc. 21:27. Seja a verdade dita sem 
disfarces nem frouxidão.” (Atos dos Apóstolos, 76).

5. A fofoca separa os maiores amigos
“O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores 

amigos.” (Provérbios 16:28).



homossexuAlismo

1. Deus condenou Sodoma e Gomorra por causa da sua imoralidade
“Disse mais o SENHOR: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra 

tem-se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, 
de fato, o que têm praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim; e, 
se assim não é, sabê-lo-ei.” (Gênesis 18:20-21).

“Não ignoramos que a queda de Sodoma foi motivada pela corrupção de 
seus habitantes. O profeta especificou aqui os males que, especialmente, levaram 
à dissolução moral. […] Vemos que existem hoje no mundo os mesmíssimos 
pecados que predominavam em Sodoma, e que sobre ela acarretaram a ira de 
Deus, para completa destruição sua.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 232).

2. Aqueles que praticarem tais coisas não herdarão o reino de Deus
 “Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos 

enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem 
sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem 
roubadores herdarão o reino de Deus.” (1 Coríntios 6:9-10).

“Para cada privilégio lícito, concedido por Deus, Satanás tem uma contra-
partida a propor. O pensamento puro e santo ele procura substituir pelo impuro. 
A santidade do amor matrimonial ele quer substituir pela permissividade, 
infidelidade, excesso e perversão; pelo sexo pré-marital, adultério, animalismo, 
dentro e fora do matrimônio e a homossexualidade.” (Mente Caráter e Persona-
lidade 1, 220).

3. Deus abomina o homossexualismo
“Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; é abominação” 

(Leviticos 18:22).

4. Os que praticam tais coisas serão responsáveis por seus atos
“A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos 

homens que detêm a verdade pela injustiça; porquanto o que de Deus se pode 
conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atri-
butos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria 
divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo 
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percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, 
indesculpáveis” (Romanos 1:18-20).

5. Os homossexuais recebem o castigo de Deus pelas suas impurezas
“Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames; porque até as 

mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário 
à natureza;semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural 
da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, 
homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu 
erro. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os 
que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que 
assim procedem” (Romanos 1:26,32).



igrejA

1. A Igreja é o corpo de Deus
“Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito 

no vínculo da paz; há somente um corpo e um Espírito, como também fostes 
chamados numa só esperança da vossa vocação; há um só Senhor, uma só fé, um 
só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de 
todos e está em todos.” (Efésios 4:3-6).

“Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre 
que Deus concede em sentido especial Sua suprema atenção. É o cenário de Sua 
graça, na qual Se deleita em revelar Seu poder de transformar corações. […] A 
igreja de Deus é o recinto de vida santa, plena de variados dons e dotada com 
o Espírito Santo. Os membros devem encontrar sua felicidade na felicidade 
daqueles a quem ajudam e abençoam.” (Atos dos Apóstolos, 13).

2. Todos devem participar das reuniãos fielmente
“Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, 

façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.” 
(Hebreus 10:25).

“Como despenseiro da graça de Deus, todo membro de igreja deve sentir 
sua responsabilidade individual de ter vida e raiz em si mesmo. Cada um deve 
sentir que, em certa medida, o êxito da reunião depende dele.” (Testemunhos 
Seletos 2, 380).

3. Cristo é a cabeça da Igreja
“E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as 

coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche 
em todas as coisas.” (Efésios 1:22-23).

Muito íntima e sagrada é a relação entre Cristo e Sua igreja: Ele é o 
noivo e a igreja a noiva; Ele a cabeça, e a igreja o corpo. A conexão com Cristo, 
portanto, envolve a conexão com Sua igreja. (Educação, 268).

4. Todos têm habilidades para serem desenvolvidas na igreja
“Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos 

os membros têm a mesma operação, Assim nós, que somos muitos, somos um 
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só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.” 
(Romanos 12:4-5).

5.   A igreja é a familia de Deus
“Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e 

sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, 
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo o edifício, bem ajus-
tado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente 
estais sendo edificados para habitação de Deus no Espírito.” (Efésios 2:19-22).



imorAlidAde sexuAl

1.  Abandonem toda paixão indecente
“Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, 

paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria; por estas coisas é que 
vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.” (Colossenses 3:6).

“Os que são dominados pela paixão e os impulsos terão amarga colheita 
a ceifar nesta vida, e sua direção pode dar em resultado a perda de sua alma.” (O 
Lar Adventista, 63).

2.  O Pecado começa no coração
“Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer 

que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com 
ela” (Mateus 5:27-28).

“Aquele que encontra prazer em demorar-se em cenas de impureza, que 
condescende com o mau pensamento, com o olhar concupiscente, pode ver no 
pecado aberto, com seu fardo de vergonha e esmagador desgosto – a verdadeira 
natureza do mal por ele escondido nas câmaras da alma. O período de tentação 
sob a qual, talvez, uma pessoa caia em um pecado ofensivo, não cria o mal 
revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto aquilo que estava oculto e 
latente no coração.” (O maior discurso de Cristo, 60).

3.  Santifiquem seu corpo a Deus
“Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da 

prostituição; que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e 
honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus.” 
(1 Tessalonicenses  4:3-5).

“Foi-me mostrado que você estava em sua companhia altas horas da 
noite; você sabe muito bem de que modo essas horas foram gastas. Pediu-me 
para dizer se você havia transgredido os mandamentos de Deus. Pergunto-lhe: 
Não os está transgredindo? Como foram empregadas as horas que passaram 
juntos noite após noite? Foram sua postura, atitude e afetos tais que desejaria 
que fossem registrados no Livro do Céu? Vi e ouvi coisas que deixariam os anjos 
ruborizados.” (Cartas a Jovens Namorados, 70).
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4. Deus pode nos limpar de toda imoralidade
“Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 

mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do 
nosso Deus.” (1 Coríntios 6:11).

“As vestes de vosso caráter precisam ser lavadas até ficarem sem manchas, 
na fonte aberta para remover toda a impureza. Vosso valor moral será pesado nas 
balanças do santuário, e, se fordes achados em falta, sofrereis eterna perda. Toda 
a aspereza, toda a rudeza deve ser removida de vosso caráter antes que Jesus 
venha; pois quando Ele vier, estará terminada a preparação para toda alma.” 
(Mensagens Escolhidas 3, 155).

5. Devemos guardar nosso coração de toda imoralidade
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem 

as fontes da vida.” (Provérbios 4:23).
“A guarda diligente do coração é essencial para o robusto crescimento 

na graça. O coração em seu estado natural é habitação de pensamentos maus 
e paixões pecaminosas. Quando levado à submissão a Cristo, ele precisa ser 
purificado pelo Espírito, de toda contaminação. Isso não se pode efetuar sem o 
consentimento da própria pessoa.” (O Cuidado de Deus, 118).



imitAndo o exemPlo de cristo

1. Devemos seguir o exemplo de Cristo
 “Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem 

com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno 
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.” (Colossenses 3:9-10).

“Os que são atentos estudantes da Palavra, seguindo a Cristo com humil-
dade de alma, não irão a extremos. O Salvador nunca foi a extremos, nunca 
perdeu o domínio de Si mesmo, nunca violou as leis do bom gosto. Sabia 
quando convinha falar, e quando guardar silêncio. Estava sempre na posse de Si 
mesmo. Nunca errou no ajuizar os homens ou a verdade. Nunca foi enganado 
pelas aparências. Nunca levantou uma pergunta que não fosse perfeitamente 
apropriada, nunca deu uma resposta que não fosse bem apropriada ao caso. Fez 
calar os cavilosos sacerdotes, penetrando para além da superfície, e atingindo o 
coração, fazendo a luz no espírito e despertando a consciência. Os que seguem 
o exemplo de Cristo não serão extremistas. Cultivarão a calma e a posse de si 
mesmos. A paz que se manifestava na vida de Cristo se patenteará na deles.” 
(Obreiros Evangélicos, 317).

2. Devemos andar pelos mesmos passos de Jesus
 “Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim 

como ele andou.” (1 João 2:6).
“Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida 

de Cristo na Terra, andar pelos lugares por Ele trilhados, contemplar o lago à 
margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que Seus olhos 
tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a 
Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos Suas pegadas junto 
ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes 
cidades, e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de conso-
lação. Fazendo como Jesus fazia quando na Terra, andaremos em Seus passos.” 
(O Desejado de Todas as Nações, 640).

3. Através da cerimônia de Lava-Pés, Jesus nos deixou o exemplo de 
humildade

 “Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós 
deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como 
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eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não 
é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou.” 
( João 13: 14-16).

“Ninguém tão exaltado como Cristo, e todavia abaixou-Se até ao mais 
humilde dever. […] Cristo mesmo estabeleceu o exemplo da humildade. Não 
deixaria esse grande assunto a cargo do homem. De tanta consequência o consi-
derava, que Ele próprio, igual a Deus, fez o papel de servo para com Seus discí-
pulos. Enquanto eles contendiam pela mais alta posição, Aquele diante de quem 
todo joelho se dobrará, a quem os anjos da glória reputam uma honra servir, 
curvou-Se para lavar os pés daqueles que Lhe chamavam Senhor. Lavou os pés 
de Seu traidor. […] Toda a Sua vida esteve sob a lei do serviço. Serviu a todos, a 
todos ajudou. Assim viveu Ele a lei de Deus, e por Seu exemplo mostrou como 
podemos obedecer à mesma.” (A Maravilhosa Graça de Deus, 104).

4. Devemos ser imitadores de Cristo e modelo para outros
“Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido 

a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, 
de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na 
Acaia.” (1 Tessalonicenses 1:6-7).

“Devemos seguir o exemplo dado por Cristo, e torná-Lo nosso modelo, até 
que estejamos possuídos para com os outros do mesmo amor que Ele nos mani-
festou. Ele procura nos impressionar com profundas lições de amor. […] Se vosso 
coração se tem entregue ao egoísmo, permiti a Cristo imbuir-vos de Seu amor. 
Seu desejo é que O amemos plenamente, e estimula-nos, ou antes, ordena-nos 
que amemos aos outros segundo o Seu exemplo.” (Filhos e Filhas de Deus, 147).

5.  Paulo imitou Jesus para que ele pudesse ser um bom exemplo para 
as outras pessoas

“Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.” (1 Coríntios 11:1).



irA

1. Afastem de vós toda ira
“Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira.” (Efésios 4:26).
“Como Satanás exulta quando é capaz de pôr a alma no máximo calor 

da ira! Um relance de olhos, um gesto, uma entonação, podem ser apanhados e 
empregados como a seta de Satanás, para ferir e envenenar o coração aberto para 
recebê-la.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 520).

2. Tenha amor em suas Palavras
“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.” 

(Provérbios 15:1).
“Cristo trata a ira como homicídio. […] Palavras apaixonadas são um 

cheiro de morte para morte. […] Enquanto for acariciado o ódio na alma, não 
há aí um jota do amor de Deus.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 520).

3. Caim em um momento de ira matou seu irmão
“Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma 

oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e das 
primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de 
sua oferta; ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, 
sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante” (Genêsis 4:3-5). “Disse Caim 
a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se 
levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.” (Genêsis 4:8).

“Os que, a qualquer suposta provocação, se sentem em liberdade de 
condescender com a zanga ou o ressentimento, estão abrindo o coração a 
Satanás. Amargura e animosidade devem ser banidas da alma, se queremos estar 
em harmonia com o Céu.” (O Desejado de Todas as Nações, 310).

4. Execessos de raiva pertencem a natureza pecaminosa
“Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, 

lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissen-
sões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a 
respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão 
o reino de Deus os que tais coisas praticam.” (Galatas 5:19-21).
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“Se condescendermos com a ira, a concupiscência, a cobiça, o ódio, o 
egoísmo ou outro pecado qualquer, tornamo-nos servos do pecado.” (Mente, 
Caráter e Personalidade 2, 516).

5. Busquem o caminho do amor
“Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, 

porque o amor cobre multidão de pecados.” (1 Pedro 4:8).
“Eis a única trilha segura para vencer. Muitos... acalentam a ira, e se 

enchem de sentimentos de ódio e de vingança. Resisti a esses sentimentos 
errôneos, e experimentareis grande mudança em vossas relações com os seme-
lhantes.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 523).



jugo desiguAl

1.  Salomão caiu em pecado com mulheres estrangeiras
 “Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações 

não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu 
rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram 
cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande 
mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras?” 
(Neemias 13:26-27).

“Muitos professos cristãos pensam, como Salomão, que podem se unir 
com os descrentes porque sua influência sobre os que se acham no erro será 
benéfica; mas muitas vezes eles próprios, enredados e vencidos, cedem sua fé 
sagrada, sacrificam os princípios e separam-se de Deus. Um passo em falso 
induz a outro, até que afinal eles se colocam onde não podem esperar romper as 
cadeias que os prendem.” (Fundamentos da Educação Cristã, 500).

2. Duas pessoas não podem andar juntas a menos que elas estejam 
de acordo

“Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo?” (Amós 3:3).
“Faz-se a pergunta: ‘Deverias ajudar os ímpios, e amar os que odeiam ao 

Senhor?’ Cristãos autênticos não escolherão a companhia de não cristãos. ediante 
a associação com aqueles que não têm fé em Deus, são imperceptivelmente insi-
nuadas na mente e no coração idéias errôneas da parte do operador-mestre do 
engano. Essas constituem a ruína de muitos. Escolherão vocês a companhia dos 
irreligiosos e desleais, que se encontram em aberta transgressão da lei de Deus? 
Separar-se-ão por escolha própria daqueles que amam a Deus? Colocar-se-ão 
tão longe da luz quanto possível? Esse é o caminho ilusório. Os irmãos nunca se 
acharão onde haja luz em demasia, mas ai daqueles que escolherem as trevas em 
lugar da luz.” (Cristo Triunfante, 41).

  3. Não se juntem com descrentes
“Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos; porquanto que 

sociedade pode haver entre a justice e a iniquidade? Ou que comunhão, da 
luz com as trevas? Que harmonia, entre Cristo e o Maligno? Ou que união, 
do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o Santuário de Deus e os 
ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: 
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Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.” 
(2 Coríntios 6:14-16).

“Unires-te a um incrédulo é colocares-te no terreno de Satanás. Ofendes 
o Espírito de Deus e perdes Sua proteção. Podem sujeitar-te a tão terríveis 
desvantagens na peleja da batalha pela vida eterna? Pergunta-te a ti mesma: ‘Não 
desviará um marido descrente os meus pensamentos de Jesus? Ele é amante dos 
prazeres mais do que amante de Deus; não me levará a apreciar as coisas de que 
gosta?’ A vereda para a vida eterna é íngreme e escabrosa. Não tomes sobre ti 
fardos além dos necessários, que retardam o teu progresso.” (O Lar Adventista, 
67).



juventude

1.  Deus quer ver os jovens felizes
 “Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da 

tua mocidade; anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos 
teus olhos; sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, 
pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude 
e a primavera da vida são vaidade.” (Eclesiastes 11:9-10).

“Na infância e mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve 
ser adquirido então o domínio de si mesmo. Exercem-se, no círculo da família, 
ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. 
Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos 
decidem se um homem será vitorioso ou vencido na batalha da vida. A juven-
tude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita, para esta vida e 
para a outra.” (O Desejado de Todas as Nações, 101).

2.  Sigam o caminho do Senhor
“Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde 

os meus mandamentos; porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão 
anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao 
pescoço; escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão 
diante de Deus e dos homens.” (Provérbios 3:1-4).

“A juventude é a época apropriada para adquirir bons hábitos, corrigir os 
que são maus, obter e conservar a força do domínio próprio, para se acostumar a 
pessoa a dispor todos os atos da vida com referência à vontade de Deus e bem-
-estar de seus semelhantes. A juventude é o tempo da sementeira que determina 
a ceifa desta vida presente e a de além-túmulo. Os hábitos formados na infância 
e juventude, os gostos adquiridos e o domínio próprio alcançado é quase certo 
determinarem o futuro do homem ou da mulher.” (Conselhos aos Pais, Professores 
e Estudantes, 294, 295).

3.  Deus requer obediência aos nossos pais
“Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu 

pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá 
bem, e sejas de longa vida sobre a terra.” (Efésios 6:1-3).
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“Recai sobre crianças e jovens, sobre os de meia-idade e os idosos. Não 
há na vida nenhum período em que os filhos fiquem isentos da honra aos pais. 
Esta solene obrigação recai sobre cada filho ou filha, e é uma das condições 
de prolongamento de sua vida na terra que o Senhor dará aos fiéis. Isto não é 
um assunto indigno de consideração, mas uma questão de vital importância. A 
promessa está sob a condição da obediência.” (O Lar Adventista, 292).

4.  Fujam dos desejos da mocidade
“Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e 

a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor.” (2 Timóteo 2:22).
“A fortaleza de caráter consiste em duas coisas – força de vontade, e 

domínio de si mesmo. Muito jovem confunde paixão forte, desenfreada, com 
fortaleza de caráter; o fato, porém, é que aquele que é dominado pelas paixões é 
um homem fraco.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 689).

5.  Jovens, não se esqueçam de Deus
“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham 

os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer.” 
(Eclesiastes 12:1).

“Deus convida a todo jovem e toda jovem a renunciar a todo hábito 
mau, a ser diligente nos trabalhos, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 
Não precisam deixar-se ficar na indolência, sem fazer esforços por vencer 
maus hábitos ou melhorar o comportamento. A sinceridade de suas orações 
será provada pelo vigor do esforço que fazem para obedecer aos mandamentos 
de Deus. A cada passo podem renunciar maus hábitos e maus companheiros, 
crendo que o Senhor, pelo poder de Seu Espírito, lhes dará força para vencer.” 
(Mensagens aos Jovens, 369).



medo

1. Não temas, Deus está contigo
“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; 

porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abando-
narei. Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei; 
que me poderá fazer o homem?” (Hebreus 13:5-6).

“As nações estão agitadas. Tempos de perplexidade se acham diante de 
nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão 
ao mundo. Mas os que crêem em Deus ouvirão Sua voz em meio à tormenta, 
dizendo: Sou Eu. Não temais.” (Eventos Finais, 19).

2. Não devemos temer, pois Deus luta por nós
“E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei 

Josafá, ao que vos diz o SENHOR. Não temais, nem vos assusteis por causa desta 
grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.” (2 Crônicas 20:15).

“Não temos motivo para temer, enquanto olharmos a Jesus; razão alguma 
para duvidar de que Ele seja capaz para salvar perfeitamente a todos os que a Ele 
se chegam; mas podemos, sim, temer constantemente que nossa velha natureza 
de novo alcance a supremacia, que o inimigo elabore alguma cilada pela qual nos 
tornemos outra vez cativos seus. Devemos operar nossa salvação com temor e 
tremor, pois é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a 
Sua boa vontade.” (Marcos 2:25).

3. O perfeito amor lança fora o medo
“No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, 

o medo produz tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.” 
(1 João 4:18).

“O amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor.” 
(Eventos Finais, 221).

4. Deus nos dá poder para superar o medo
“Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de 

amor e de moderação.” (2 Timóteo 1:7).
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5. O Senhor é a nossa luz, não devemos temer
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? O 

SENHOR é a fortaleza da minha vida; a quem temerei?” (Salmos 27:1).



mentirA

1. Deus quer que falemos somente a verdade
“Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, 

porque somos membros uns dos outros.” (Efésios 4:25).
“Se quiserdes que vossos filhos sejam fiéis, sede fiéis vós mesmos. Sede 

retos e firmes. Nem mesmo a menor mentira deve ser permitida. Se a mãe está 
acostumada a mentir e a não ser veraz, a criança segue seu exemplo.” (Orientação 
da Criança, 151).

2.  O diabo é o pai da mentira
“Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. 

Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele 
não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é 
mentiroso e pai da mentira.” ( João 8:44).

“Satanás oferece aos homens os reinos do mundo se lhe concederem 
a supremacia. Muitos fazem isso e renunciam ao Céu. Antes morrer do que 
pecar; é melhor passar necessidade do que defraudar; melhor passar fome do que 
mentir.” (Eventos Finais, 142).

3.  O Senhor detesta mentiras
“Os lábios mentirosos são abomináveis ao SENHOR mas os que agem 

fielmente são o seu prazer.” (Provérbios 12:22).
“Há muitos professamente santificados, que estão ajudando Satanás em 

sua obra. Falam muito de sentimento; falam de seu amor para com Deus. Deus, 
porém, não lhes reconhece o amor; pois este é um engano do inimigo. Deus 
concedeu luz a essas pessoas, mas recusam aceitá-la. Juntamente com o pai da 
mentira, receberão o galardão da desobediência.” (Evangelismo, 597).

4.  Devemos pedir a Deus para nos manter longe de toda falsidade
“Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas 

achado mentiroso. Duas coisas te peço; não mas negues, antes que eu morra: 
afasta de mim a falsidade e a mentira; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; 
dá-me o pão que me for necessário.” (Provérbios 30:6-8).
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5. Aqueles que dizem testemunhos falsos sofrerão o castigo de Deus
“A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece.” 

(Provérbios 19:9).



morte

1.  O ressultado do pecado é a morte
“O salário do pecado é a morte; mas o dom gratuito de Deus é a vida 

eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” (Romanos 6:23).
“Ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios.” 

(O Grande Conflito, 544).

2. Quer vivamos ou morramos somos do Senhor
“Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor 

morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.” (Romanos 14:8).
“Para o crente a morte não é senão de pouca importância. Cristo fala dela 

como se fora de pouco valor. ‘Se alguém guardar a Minha palavra, nunca verá 
a morte’, ‘nunca provará a morte’. João 8:51 e 52. Para o cristão a morte não é 
mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida 
com Cristo em Deus, e ‘quando Cristo, que é a nossa vida, Se manifestar, então 
também vós vos manifestareis com Ele em glória.’ Colossenses 3:4.” (O Desejado 
de Todas as Nações, 787).

3. Morrer em Cristo
“Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.” (Filipenses 1:21).
“Cristo apresenta a morte, para Seus filhos crentes, como um sono. Sua 

vida está escondida com Cristo em Deus, e até que soe a derradeira trombeta, os 
que morrem dormirão nEle.” (O Desejado de Todas as Nações, 527).

4. Todos os que morreram ressuscitarão na volta de Jesus
“Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se 

acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão:os que tiverem feito o bem, para 
a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do 
juízo.”  ( João 5:28-29).

“À Sua vinda, os justos que estiverem mortos ressuscitarão, os vivos serão 
transformados. ‘Nem todos dormiremos’, diz Paulo, ‘mas todos seremos trans-
formados, num momento num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; 
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 
transformados.’” (Atos dos Apóstolos, 320).
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5. Aqueles que confiam em Deus não temem a morte
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal 

nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam.” 
(Salmos 23:4).

“Para o crente a morte não é senão de pouca importância. Cristo fala 
dela como se fora de pouco valor. ‘Se alguém guardar a Minha palavra, nunca 
verá a morte’, ‘nunca provará a morte’. João 8:51 e 52. Para o cristão a morte 
não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão.” (O Desejado de 
Todas as Nações, 787).



mudAnçA (AgrAdAr A deus)

1.  Deus nos restaura
“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 

passaram; eis que se fizeram novas.” (2 Coríntios 5:17).
“A mudança de que necessitamos é uma mudança de coração, e só pode 

ser obtida buscando individualmente a Deus em procura de Sua bênção, plei-
teando com Ele por Seu poder, orando fervorosamente para que Sua graça venha 
sobre nós, e para que nosso caráter seja transformado. Esta é a mudança de que 
necessitamos hoje, e para cuja realização devemos exercer perseverante energia e 
manifestar sincera resolução.” (Review and Herald, 22 de março de 1892).

2. Esqueça tudo que ficou para trás
“Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas 

prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo 
Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: 
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de 
mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em 
Cristo Jesus.” (Filipenses 3:12-14).

“Ter uma mudança de coração é retirar do mundo as afeições, e fixá-
-las em Cristo. Ter um coração novo é possuir nova mente, novos propósitos, 
motivos novos. Qual é o sinal de um novo coração? – uma vida transformada. 
Morre-se diariamente, de hora a hora para o egoísmo e o orgulho.” (Filhos e 
Filhas de Deus, 100).

3. Devemos buscar a Deus porque somente Ele transforma nossa vida
“Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha 

presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa 
salvação com temor e tremor; porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer 
como o realizar, segundo a sua boa vontade.” (Filipenses 2:12-13).

“Não podeis controlar vossos impulsos, emoções, segundo desejardes; mas 
podeis dominar a vontade, e podeis operar uma inteira mudança em vossa vida. 
Entregando a Cristo o vosso querer, vossa vida estará escondida nEle em Deus, 
e aliada ao poder que se acha acima de todos os principados e potestades. Rece-
bereis de Deus força que vos ligará firmemente a Sua força; e uma nova luz, a 
própria luz da fé viva, vos será possível.” (Mensagens aos Jovens, 152).
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4. Devemos sujeitar nossa vida a Deus
“Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” 

(Tiago 4:7).
“Nossa única esperança, se queremos vencer, é unir nossa vontade à 

vontade de Deus, e operar em cooperação com Ele hora a hora, dia a dia. Não 
nos é possível reter o eu, e não obstante entrar no reino de Deus. Se havemos de 
atingir um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a recepção 
da mente de Cristo. O orgulho e a suficiência própria devem ser crucificados. 
Estamos nós dispostos a pagar o preço que nos é exigido? Estamos dispostos 
a pôr nossa vontade em perfeita conformidade com a vontade de Deus? Até 
que estejamos prontos a fazê-lo, não pode a transformadora graça de Deus 
manifestar-se em nós.” (O Maior Discurso de Cristo, 143).

5. Devemos mudar nossa maneira de pensar
“Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.” (Colossenses 3:2).



obediênciA

1. Deus nos ensina o melhor caminho à seguir
“Assim diz o SENHOR, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o 

SENHOR, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em 
que deves andar. Ah! Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos! Então, 
seria a tua paz como um rio, e a tua justiça, como as ondas do mar. Também a 
tua posterioridade seria como a areia, e os teus descendentes, como os grãos 
da areia; o seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim.” 
(Isaias 48:17-19).

Obediência a toda palavra de Deus é outra condição de sucesso. As vitó-
rias não são alcançadas por meio de cerimônias ou ostentação, mas mediante a 
simples obediência ao mais exaltado General, o Senhor Deus do Céu. Aquele 
que confia neste Líder jamais conhecerá a derrota. (Conselhos sobre Educação, 126).

2.  Jesus requer de nós obediência
“Se me amais, guardareis os meus mandamentos.” ( João 14:15).
“Podemos, cada qual, obedecer e viver, ou podemos transgredir a lei de 

Deus, desafiar-Lhe a autoridade, e receber a punição devida. Vem, pois, a toda 
alma, com força, a questão: Deverei obedecer à voz do Céu, às dez palavras 
proferidas do Sinai, ou seguirei a multidão que pisa aos pés essa lei ígnea? Aos 
que amam a Deus será o mais alto deleite obedecer a Seus mandamentos, e fazer 
as coisas que Lhe agradam.” (Mensagens Escolhidas 1, 217).

3. Bem-aventurados os que obedecem ao Senhor
“Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a 

palavra de Deus e a guardam!” (Lucas 11:28).

4. Deus promete guiar o caminho daqueles que obedencem-o
“Assim diz o SENHOR, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o 

SENHOR, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em 
que deves andar. Ah! Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos! Então, 
seria a tua paz como um rio, e a tua justiça, como as ondas do mar. Também 
a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes, como os grãos da 
areia; o seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim.” 
(Isaias 48:17-19).
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5.  Aqueles que amam a Deus obedecem aos Seus mandamentos
“Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus: quando amamos a 

Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus: que 
guardemos os seus mandamentos; ora, os seus mandamentos não são penosos.” 
(1 João 5:2-3).



ódio

1. Aqueles que alimentam ódio no coração vivem nas trevas
“Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora, está nas trevas. 

Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. 
Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não 
sabe para onde vai, porque as lhe cegaram os olhos.” (1 João 2:9).

“O espírito de ódio e vingança originou-se com Satanás, e o levou a dar 
morte ao Filho de Deus. Todo aquele que abrigar a maldade ou falta de bondade 
está acalentando o mesmo espírito, e seus frutos serão para morte. […] Todo 
aquele que odeia a seu irmão é assassino; ora, vós sabeis que todo assassino não 
tem vida eterna permanente em si.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 524).

2. O homem que odeia aos outros, perante Deus é assassino
”Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assas-

sino tem em si a vida eterna.” (1 João 3:15).
“Ninguém pode odiar o irmão, ou mesmo um inimigo, sem colocar-se sob 

condenação.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 529).

3. Devemos ser preenchidos pelo amor ao invés do ódio
“O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.” 

(Romanos 12:9).

4. Muitos serão odiados por serem seguidores de Deus
“Sereis odiados de todos por causa do meu nome; aquele, porém, que 

perseverar até ao fim, esse será salvo.” (Mateus 10:22).
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orAção

1. Deus ouve e responde nossas orações
 “Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão 

abertos ao seu clamor. O rosto do SENHOR está contra os que praticam o 
mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o SENHOR 
os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o SENHOR dos que 
têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.” (Salmos 34:15-18).

“Toda oração sincera que se faça, vai misturada com a eficácia do sangue 
de Cristo. Se a resposta demorar, é porque Deus deseja que mostremos uma santa 
ousadia em pedir a empenhada palavra divina. Fiel é Aquele que prometeu. Jamais 
abandonará uma vida inteiramente rendida a Ele.” (O Cuidado de Deus, 172).

2. Nunca devemos deixar de orar
“Orai sem cessar.” (1 Tessalonicenses 5:17).
“A oração e a respiração da alma. E o segredo do poder espiritual. 

Nenhum outro meio de graça a pode substituir, e a saúde da alma ser conser-
vada. A oração Poe a alma em imediato contato com a Fonte da vida, e fortalece 
os nervos e músculos da vida religiosa. Negligenciai o exercício da oração ou a 
ela vos dediqueis de quando em quando, com intermitências, segundo pareça 
conveniente e perdereis perdem sua vitalidade a experiência religiosa carece 
de de saúde e vigor. […] Coisa maravilhosa e podermos orar com eficácia, 
indignos e faltosos mortais possuírem o poder de apresentar a Deus os seus 
pedidos! Que Mais alto poder pode o homem desejar do que este – estar ligado 
ao infinito Deus? O homem fraco e pecador tem o privilegio de falar a seu 
Criador.” (Mensagens aos Jovens, 250).

3. Ao orar devemos pedir em nome de Jesus
“Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: 

se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome. Até agora 
nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja 
completa.” ( João 16:23-24).

“Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-
-Lhe o nome no começo e fim da oração. É orar segundo o sentimento e o 
espírito de Jesus, ao mesmo tempo que Lhe cremos nas promessas, descansamos 
em Sua graça, e fazemos Suas obras.” (Caminho a Cristo, 101).
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4. Através da oração devemos levar a Deus todas as nossas angústias
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, 

diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de 
graças.” (Filipenses 4:6).

“Temos toda razão para confiar em Deus e levar todas as nossas preocu-
pações e ansiedades a Jesus Cristo a fim de que nos relacionemos melhor com 
Ele. Não deveria ser uma coisa difícil lembrar que o Senhor Jesus está dese-
joso de que levemos a Ele todas as nossas angústias e indagações. ‘Leva-as ao 
Senhor em oração’, e então deixa tuas indagações e cargas com Ele.” (Olhando 
para O Alto, 174).

5. Devemos orar com fé
“Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é seme-

lhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento” (Tiago 1:6).
“A toda oração sincera há de vir à resposta. Talvez não venha exatamente 

como desejais, ou ao tempo em que a esperais; mas virá pela maneira e na ocasião 
em que melhor há de satisfazer à vossa necessidade.” (Mensagens aos Jovens, 250).

“Jesus é o grande Mestre. […] Ele está tão disposto, tão pronto a intro-
duzir-vos em mais íntima camaradagem consigo! Está disposto a ensinar-vos 
a orar com a confiança e certeza de uma criancinha. […] Matriculai-vos nova-
mente como alunos em Sua escola. Aprendei a orar com fé. Recebei o conheci-
mento de Jesus.” (Nossa Alta Vocação, 100).

6. Devemos orar uns pelos outros
“Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, 

para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” (Tiago 5:16).



PAz

1. Deus concede Sua paz aos aflitos
“Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para 

os que estão perto, diz o SENHOR, e eu o sararei.” (Isaias 57:19).
“A paz que Cristo deu aos Seus discípulos, e pela qual oramos, é a paz que 

nasce da verdade, uma paz que não pode desaparecer por causa de divisão. Fora 
pode haver guerras e contendas, inveja, ciúme, ódio, luta; mas a paz de Cristo não 
é uma coisa que o mundo possa dar e possa tirar.” (Minha Consagração Hoje, 77).

2. A paz de Deus nos dá tranquilidade
“Em paz me deito e logo pego no sono, SENHOR, só tu me fazes 

repousar seguro.” (Salmos 4:8).
“A paz de Cristo é uma paz constante e duradoura. Ela não depende 

de qualquer circunstância na vida, da quantidade de bens materiais, nem do 
número de amigos terrenos. Cristo é a fonte de águas vivas, e a paz e a felicidade 
extraídas dEle nunca se esgotarão, pois Ele é a origem da vida.” (Fé e Obras, 88).

3. Jesus é o Príncipe da Paz
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre 

os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus, Forte, Pai 
da Eternidade, Príncipe da Paz.” (Isaias 9:6).

“Todo o nosso futuro depende de nossa ação individual, de abrirmos o 
coração para receber o Príncipe da paz. Nossa mente pode encontrar calma 
e repouso mediante o entregarmo-nos a Cristo, em quem há poder eficiente. 
Tendo conseguido essa paz, esse conforto, essa esperança, que Ele oferece a 
nossa alma, vosso coração se regozijará em Deus, nosso Salvador, pela grande 
e maravilhosa esperança que vos é apresentada, a vós como uma pessoa que 
reconhece o Grande Dom. Então vos sentireis tão gratos que louvareis a Deus 
pelo grande amor e graça concedidos.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 68).

4.  Deus promete paz aos Seus filhos
“Escutarei o que Deus, o SENHOR, disser, pois falará de paz ao seu povo 

e aos seus santos; e que jamais caiam em insensatez.” (Salmos 85:8).
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“Podemos ter a paz de Cristo. Se formos obedientes, confiantes em Deus, 
como uma criança em sua simplicidade confia em seus pais terrestres, teremos 
paz – não a paz que o mundo dá, mas aquela dada por Jesus. A vida, esta vida 
presente, terá muita animação se juntarmos as flores e deixarmos esquecidos os 
espinhos e cardos.” (Liderança Cristã, 245).

5.  Mediante nossa fé podemos ter paz
“Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso 

Senhor Jesus Cristo” (Romanos 5:1).

6. A Paz é o resultado da oração com fé
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, 

diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de 
graças.E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso 
coração e a vossa mente em Cristo Jesus” (Filipenses 4:6-7).



Perdão de PecAdos

1. Nunca esconda seu pecado
“Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos 

meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre 
mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.” (Salmos 32:3-4).

“O povo precisa ser levado ao arrependimento e confissão do pecado. 
Nunca procureis encobrir o pecado.” (Mensagens Escolhidas 1, 380).

2. Confesse seu pecado e Deus está pronto a perdoar
“Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: 

confessarei ao SENHOR as minhas transgressões; e tu perdoaste a iniquidade 
do meu pecado.” (Salmos 32:5).

“Deus espera para conceder a bênção do perdão dos pecados, do perdão 
da iniquidade, do dom da justiça a todos quantos crerem em Seu amor, e Lhe 
aceitarem a salvação. Cristo está pronto a dizer ao pecador arrependido: ‘Eis 
que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade’. Zac. 3:4. Cristo é o elo de 
ligação entre Deus e o homem. O sangue de Jesus Cristo é a eloquente alegação 
que fala em favor dos pecadores.” (Caminho a Cristo, 108).

3. Deus perdoa toda sua transgressão
“Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é 

coberto.” (Salmos 32:1).
“O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos 

livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do 
pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração.” (O 
Maior Discurso de Cristo, 114).

4. Todo aquele que crer receberá perdão
“Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de 

pecados por intermédio deste; e, por meio dele, todo o que crê é justificado de 
todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés.” 
(Atos 13:38-39).
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PerdoAndo outros

1. Quando perdoarmos outros, Deus também nos perdoa
“A quem perdoais alguma coisa, também eu perdôo; porque, de fato, o 

que tenho perdoado (se alguma coisa tenho perdoado), por causa de vós o fiz na 
presença de Cristo; para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não 
lhe ignoramos os desígnios.” (2 Coríntios 2:10-11).

“Mas a misericórdia de Cristo em perdoar as iniquidades dos homens nos 
ensina que deve haver livre perdão de erros e pecados que são cometidos contra 
nós por nossos semelhantes.” (Olhando para o Alto, 37).

2.  Perdoar os outros é extremamente necessário
“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai 

celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, 
tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.” (Mateus 6:14-15).

“Quem não mostra misericórdia aos semelhantes, não pode esperar ser 
resguardado pela misericórdia de Deus. Ele mesmo é dependente da miseri-
córdia que Deus lhe mandou exercer ao buscar restaurar toda criatura perdida 
que penetre a esfera de sua influência. […] Devemos lembrar-nos de que todos 
cometem erros, mesmo os homens e mulheres que tiveram anos de experiência 
às vezes erram; Deus, porém, não os lança fora por causa de seus erros; a todo 
errante filho e filha de Adão dá Ele a oportunidade de outra prova. O verdadeiro 
seguidor de Jesus manifesta um espírito semelhante ao de Cristo para com o 
irmão que erra.” (Liderança Cristã, 290).

3.  Nós devemos perdoar nossos semelhantes
“E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos 

nossos devedores.” (Mateus 6:12).
“Quando chegamos a pedir misericórdia e bênçãos de Deus, devemos 

fazê-lo tendo no coração um espírito de amor e perdão [..] Se esperamos que 
nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo 
e na mesma medida em que esperamos ser perdoados.” (Caminho a Cristo, 97).
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4. Não existe um limite para o perdão
“Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes 

meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-
-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete.” (Mateus 
18:21-22).

“Temos de amar a nossos irmãos como Cristo nos amou. Temos de ser 
pacientes e bondosos, e ainda falta alguma coisa – precisamos amar. Cristo 
diz-nos que precisamos perdoar os que erram, até setenta vezes sete. […] 
Quando se perdoa muito, o coração muito ama. O amor é uma tenra planta. 
Necessita de ser constantemente cultivada, do contrário seca e morre.” (Nossa 
Alta Vocação, 71).

5.  Se quisermos ser perdoados, devemos perdoar também
“Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-

-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.” (Efésios 4:32).
“Revesti-vos pois, como eleitos de Deus, santos, e amados, de entranhas 

de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; supor-
tando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa 
contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.” (Atos dos 
Apóstolos, 477).



Perseguição

1. Deus dará a vitória aqueles que sofrerem por praticarem o bem
“Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes 

o que é bom do que praticando o mal.” (1 Pedro 3:17).
“Assim será com todos os que se dispuserem a viver piamente em Cristo 

Jesus. A perseguição e o descrédito esperam todos os que se imbuírem do Espí-
rito de Cristo. O caráter da perseguição muda com o tempo, mas o princípio – o 
espírito que a anima – é o mesmo que tem dado a morte aos escolhidos do 
Senhor desde os dias de Abel.” (Atos dos Apóstolos, 576).

2.  Os que são perseguidos por serem fiéis à Deus serão abençoados
“Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar 

em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de dez 
dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.” (Apocalipse 2:10).

“O espírito de perseguição... será despertado contra os fiéis, que não 
condescendem com o mundo, nem se deixam levar por suas opiniões, seus favores 
ou oposições. […] Quando sofrerdes injúrias e perseguição, estareis em excelente 
grupo, porquanto Jesus já suportou tudo isso e muito mais. Se fordes fiéis servos 
de Deus, essas coisas para vós serão uma honra.” (Minha Consagração Hoje, 69).

3.  Paulo escolheu ser fiel mesmo que isso significasse sua morte
“Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos 

a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, ele respondeu: Que fazeis chorando 
e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até 
para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.” (Atos 22:12-13).

“Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impug-
nados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como 
um mal. Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar 
o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem, e o 
bem mal. Quanto mais forte e mais pura a fé do povo de Deus, e mais firme 
sua determinação de obedecer-Lhe, tanto mais ferozmente procurará Satanás 
instigar contra eles a ira daqueles que, embora se declarando justos, tripudiam 
sobre a lei de Deus. Requererá a mais firme confiança, o mais heróico propósito 
reter firme a fé que uma vez foi entregue aos santos. Deus deseja que Seu povo 
se prepare para a crise prestes a vir. Preparados ou não, todos terão de enfrentá-
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-la; e somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina, 
permanecerão firmes naquele tempo de prova.” (Atos dos Apóstolos, 432).

4. Devemos orar pelos que nos perseguem
“Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perse-

guem; para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o 
seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos.” (Mateus 5:44-45).

“Ele deseja que amemos aqueles que nos oprimem e nos prejudicam. Não 
devemos expressar em palavras e atos o espírito que manifestam, mas aproveitar 
toda oportunidade de fazer-lhes o bem.” (Olhando para o Alto, 214).

5. Não importa se somos perseguidos, devemos sempre guardar a lei 
de Deus

“Laços de perversos me enleiam; contudo, não me esqueço da tua lei.” 
(Salmos 119:61).



PrioridAde

1. Devemos buscar a Deus acima de todas as coisas
“Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas.” (Mateus 6:33).
“A vontade de Deus deve ser diligente e com conscienciosamente estu-

dada, e deve-se-lhe dar prioridade em todos os negócios da vida.” (Mensagens 
Escolhidas 2, 217).

2. Devemos priorizar o que realmente tem valor
“Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qual-

quer avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens 
que ele possui.” (Lucas 12:15).

“A extensão e a felicidade da vida não consiste na quantidade de bens 
terrestres. Esse rico insensato, em seu supremo egoísmo, depositara para si 
tesouros que não podia usar. Vivera só para si. Aproveitara-se de outros nos 
negócios, fizera contratos astutos, e não exercera misericórdia ou o amor de 
Deus. Roubara o órfão e a viúva, e defraudara seus semelhantes a fim de ajuntar 
a seu crescente depósito de bens terrenos. Ele poderia ter depositado seu 
tesouro no Céu, em sacos que não envelhecem; mas devido a sua cobiça perdeu 
ambos os mundos. Aqueles que, humildemente, usam para glória de Deus os 
meios que lhes são confiados, receberão afinal seu tesouro da mão do Mestre.” 
(Testemunhos Seletos 1, 382).

3. Não podemos servir á dois senhores
“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de 

um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir 
a Deus e às riquezas.” (Mateus 6:24).

“Deus quer que aprendamos a solene lição de que estamos decidindo 
nosso próprio destino. O caráter que formamos nesta vida determina se 
estamos ou não habilitados para viver pelos séculos eternos. Ninguém pode 
com segurança tentar servir a Deus e a Mamom. Deus é perfeitamente capaz de 
guardar-nos no mundo, mas não do mundo. Seu amor não é incerto e vacilante. 
Ele vigia sempre sobre Seus filhos com um cuidado que é incomensurável e 
eterno. Mas requer que Lhe dediquemos submissão integral.” (Fundamentos da 
Educação Cristã, 502).
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4. Priorize guardar sua alma do mal
“O caminho dos retos é desviar-se do mal; o que guarda o seu caminho 

preserva a sua alma.” (Provérbios 16:17).



ProvidênciA de deus

1. Coloquem Deus em Primeiro lugar e mesmo se não entendermos, 
Ele fará o melhor

“Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de 
amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.” 
(Mateus 6:33).

“Não temos, porém, motivos de duvidar da Palavra de Deus pelo fato de 
não podemos compreender todos os mistérios de Sua providência. Estamos, no 
mundo natural, continuamente cercados de mistérios que não podemos penetrar. 
Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio 
dos filósofos é impotente para explicar. Encontram-se por toda parte maravilhas 
que escapam à nossa percepção. Deveríamos, então, surpreender-nos ao verificar 
que no mundo espiritual existem também mistérios que não podemos sondar? 
Toda a dificuldade jaz na debilidade e estreiteza do espírito humano. Deu-nos 
Deus nas Escrituras suficientes provas de Seu caráter divino, e não devemos 
duvidar de Sua Palavra pelo fato de não podermos penetrar todos os mistérios 
de Sua providência.” (Caminho a Cristo, 106).

2. Deus cuida de seus filhos, assim como das aves do Céu
“Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em 

celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito 
mais do que as aves?” (Mateus 6:26).

“Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-Lhe todos 
os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o 
indique a Sua providência. Assim dia a dia podereis entregar às mãos de Deus 
a ela vossa vida, e assim se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo.” 
(Caminho a Cristo, 70).

3. Não devemos temer, pois o Senhor tem poder sobre tudo
“Nos céus, estabeleceu o SENHOR o seu trono, e o seu reino domina 

sobre tudo.” (Salmos 103:19).
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4. Por meio do sofrimento, Deus providênciou sustento para a família 
de José

“Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. 
Então, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, 
pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes 
vendido para aqui; porque, para conservação da vida, Deus me enviou adiante de 
vós.” (Genêsis 45:4-5).



relAções mAtrimoniAis

1. Deus criou a Mulher para ser companheira do homem
“Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei 

uma auxiliadora que lhe seja idônea.” (Genêsis 2:18).
“Deus, do homem fez a mulher, para ser sua companheira e ajudadora, 

ser uma com ele, a fim de o animar, encorajar e abençoar, sendo ele, por sua 
vez, seu forte ajudador. Todos os que participam das relações matrimoniais com 
um propósito santo – o marido para obter as puras afeições do coração de uma 
mulher, a esposa para abrandar e melhorar o caráter do marido, aperfeiçoando-o, 
esses cumprem o propósito divino para com eles.” (Liderança Cristã, 202).

2. O casamento foi instituído por Deus
“Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 

dois uma só carne.” (Genêsis 2:24).
“Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das 

duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo de além das portas 
do Paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta 
relação, o casamento é uma bênção; preserva a pureza e felicidade do gênero 
humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, inte-
lectual e moral.” (Patriarcas e Profetas, 46).

3. Maridos devem amar vossas esposas assim como Cristo amou a igreja
“Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si 

mesmo se entregou por ela.” (Efésios 5:25).
“O marido deve amar a mulher como Cristo à igreja. E a mulher deve 

respeitar e amar o marido. Ambos devem cultivar espírito de bondade, resol-
vidos a nunca ofender ou prejudicar o outro.” (O Lar Adventista, 107).

4. A relação no casamento deve ser de maneira que nunca venha a ser 
destruído

“Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais 
mutuamente destruídos.” (Galátas 5:15).

“Alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida 
inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca, nesta vida, se diplo-
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marão. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, 
poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia 
matrimonial.” (O Lar Adventista, 105).



ressentimento

1. Não deixem crescer nenhuma raiz de amargura
“Atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso, separando-

-se da graça de Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos 
perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados.” (Hebreus 12:15).

“Mas os que, a qualquer suposta provocação, se sentem em liberdade 
de condescender com a zanga ou o ressentimento, estão abrindo o coração a 
Satanás. Amargura e animosidade devem ser banidas da alma, se queremos estar 
em harmonia com o Céu.” (O Desejado de Todas as Nações, 310).

2. Não devemos guardar mágoas
“Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas 

amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o SENHOR.” (Levíticos 19:18).
“Não permitais que vosso ressentimento redunde em maldade. Não 

consintais que a ferida supure, abrindo-se em termos envenenados, que venham 
a deixar nódoa no espírito dos que vos ouvem. Não admitais que persistam em 
vosso espírito e no dele pensamentos de amargura. Ide ter com vosso irmão e, 
com humildade e sinceridade, debatei com ele o assunto. Todo o Céu toma inte-
resse na entrevista que se efetua entre o ofendido e o ofensor. […] O santo óleo 
do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. O Espírito de Deus torna a 
unir os corações e há nos Céus música pelo restabelecimento da união.” (Mente, 
Caráter e Personalidade 2, 529).

3. Perdoem uns aos outros e não guardem ressentimentos
“Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem 

assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.” 
(Efésios 4:31-32).

“Afaste-se da alma toda amargura, ira ou ressentimento. Com espírito 
humilde confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros.” 
(Cuidado de Deus, 59).
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temPerAmento imPulsivo

1. Cada um tem domínio sobre si mesmo
“Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não 

tem domínio próprio.” (Provérbios 25:28).
“Nenhum outro pode diminuir nossa influência como nós mesmos a 

podemos, diminuir, contemporizando com um temperamento incontrolável. O 
homem irritadiço por natureza não conhece a verdadeira felicidade e raramente 
está satisfeito. Está sempre com a esperança de alcançar uma posição mais favo-
rável ou modificar o ambiente de modo que tenha paz e sossego de espírito. 
Sua vida parece carregada de pesadas cruzes e provações, quando, tivesse ele 
controlado o temperamento e refreado a língua, muitos desses aborrecimentos 
poderiam ter sido evitados.” (Mente, Caráter e Personalidade 2, 520).

2.  Palavras impulsivas geram conflitos
“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.” 

(Provérbios 15:1).
“Cumpre submetermos um temperamento impulsivo, e dominar nossas 

palavras; e a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. A menos que contro-
lemos nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás. 
Achamo-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de altercação, 
palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita a sua satânica 
majestade. E é uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que 
possamos fazer a Deus; pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, 
destrói a saúde, e é afinal causa de perder-se uma vida eterna de felicidade.” (O 
Lar Adventista, 437).

3. Aqueles que possuem uma ligação com Deus revelarão os frutos do 
Espírito

“Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benigni-
dade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não 
há lei.” (Galátas 5:22-23).

“O homem regenerado tem vital ligação com Cristo. Como o ramo 
deriva seu sustento do tronco e, consequentemente, produz muito fruto, assim 
o crente verdadeiro, unido a Cristo, revela em sua vida os frutos do Espírito. 
A vara torna-se uma com a videira; a tempestade não a pode arrastar; a geada 
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não lhe pode destruir as propriedades vitais. Coisa alguma é capaz de separá-la 
da videira. É uma vara viva, e produz os frutos da videira. Assim o crente. Por 
boas palavras e boas ações revela o caráter de Cristo.” (Review and Herald, 18 
de setembro de 1900).



tentAção

1. Eva sutilmente foi tentada por Satanás
“Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o 

SENHOR Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não come-
reis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores 
do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, 
disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, 
a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis.” (Genêsis 3:1-4).

“Eva foi enganada pela serpente, e levada a crer que Deus não faria como 
dissera. Comeu, e, cuidando que sentia a sensação de uma nova e mais exaltada 
vida, levou do fruto para seu marido.” (Cristo em seu Santuário, 109).

2. Satanás anda ao redor como um leão, buscando destruir vidas
“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, 

como leão que ruge procurando alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, 
certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irman-
dade espalhada pelo mundo.” (1 Pedro 5:8-9).

“Tentações e provas virão a todos nós, mas não precisamos ser derrotados 
pelo inimigo. Nosso Salvador venceu em nosso favor. Satanás não é invencível. 
Dia após dia enfrenta aqueles que estão sendo provados, esforçando-se, mediante 
suas ciladas, por obter a supremacia sobre eles. Seu poder acusador é grande, e 
é nesse aspecto que ele obtém mais vitórias do que em qualquer outro. Cristo 
foi tentado para que pudesse saber como ajudar cada pessoa que fosse dali em 
diante tentada. A tentação não é pecado; o pecado consiste em ceder. Para a 
pessoa que confia em Jesus, tentação significa vitória e força ainda maior.” (Cristo 
Triunfante, 217).

3. Satanás se transforma em anjo de luz para tentar-nos
“E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de 

luz.” (2 Coríntios 11:14).
“É quando Satanás aparece como anjo de luz que ele apanha as almas 

em sua cilada, enganando-as. Homens que pretendem haver sido ensinados 
por Deus, adotarão teorias enganadoras, e em seu ensino adornarão por tal 
forma esses enganos que introduzirão ilusões satânicas. Assim se apresentará o 
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adversário como um anjo de luz, e terá oportunidade de introduzir suas fábulas 
aprazíveis.” (Evangelismo, 360).

4. Resistam ao diabo
“Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” 

(Tiago 4:7).
“Assim, vindo o inimigo como uma inundação, o Espírito do Senhor 

erguerá contra ele por vós a Sua bandeira. Quando estais quase prontos a vos 
renderdes, a perder a paciência e o autocontrole, a ser duros e acusadores, críticos 
e denunciadores, eis o momento para enviardes ao Céu a oração: ‘Ajuda-me, ó 
Deus, a resistir à tentação, a expulsar do coração todo amargor, e ira e maledi-
cência. Dá-me Tua mansidão, Tua humildade, Tua longanimidade e Teu amor. 
Não me deixes desonrar a meu Redentor, falsear as palavras e os motivos de 
minha esposa, de meus filhos e de meus irmãos e irmãs na fé. Ajuda-me para que 
eu possa ser bondoso, misericordioso, brando e perdoador. Ajuda-me a ser um 
verdadeiro laço de união no meu lar e a representar a outros o caráter de Cristo’.” 
(O Lar Adventista, 215).



tomAdA de decisão

1. A decisão de Moisés é um bom exemplo para seguir
“Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da 

filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir 
prazeres transitórios do pecado; porquanto considerou o opróbrio de Cristo por 
maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.” 
(Hebreus 11:24-26).

“Devemos tomar a decisão de que não violaremos os mandamentos, custe 
o que custar, e estar naquela condição espiritual em que possamos instruir a 
outros nas coisas espirituais.” (Mensagens Escolhidas 3, 153).

2. Devemos escolher fazer a vontade de Deus
“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o 

vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela reno-
vação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus.” (Romanos 12:1-2).

“Não há desculpa para a dúvida ou ceticismo. Deus tomou amplas 
medidas para estabelecer a fé de todos os homens, caso eles estejam dispostos a 
tomar sua decisão em face da força das evidências. Se, porém, esperam que sejam 
removidas todas as aparentes objeções, para então crerem, nunca virão a ficar 
estabelecidos, arraigados e firmados na verdade. Deus nunca afastará todas as 
aparentes dificuldades de nosso caminho. Os que desejam duvidar, encontrarão 
oportunidade para isso; os que desejam crer, acharão abundância de provas em 
que basearem a fé.” (Mente Caráter e Personalidade 1, 311).

3. Devemos decidir hoje estar ao lado de Deus
“Assim, pois, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, 

não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no 
deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas 
obras por quarenta anos.” (Hebreus 3:7-9).

“Não tardará muito a terminar o tempo da graça. Se não servirdes agora 
fielmente ao Senhor, como enfrentareis o registro de vosso trato infiel? […] Se 
tiverdes recusado lidar honestamente com Deus, eu vos suplico que penseis em 
vossa deficiência, e, sendo possível, façais a restituição. Caso não seja possível 
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fazê-lo, com humilde arrependimento orai para que Deus vos perdoe, por amor 
de Cristo, a grande dívida. Começai agora a agir como cristãos. Não vos descul-
peis por deixardes de dar ao Senhor o que Lhe pertence. Agora, enquanto ainda 
se ouve a doce voz da graça, enquanto ainda não é tarde demais para endireitar 
os erros, enquanto se chama hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso 
coração.” (Conselho Sobre Mordomia,  132).



trAbAlho

1. Estejam sempre dispostos a trabalhar
“E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso 

e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos; de modo que vos 
porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar” (1 
Tessalonicenses 4:12).

“Não compete a nós, fracos e débeis mortais, efetuar nossa própria 
salvação à nossa maneira. É Cristo quem opera em vós. E este é o privilégio de 
todo filho e filha de Adão. Mas temos de trabalhar. Não devemos ficar ociosos. 
Somos colocados aqui neste mundo para trabalhar. Não somos colocados aqui 
para cruzar os braços.” (Manuscrito 18, 1894).

2. Peçam orientação de Deus para realizarem suas atividades segundo 
a vontade dEle

“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do 
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.” (Colossenses 3:17).

“O homem que estiver trabalhando segundo o plano de Deus orará assim: 
‘Que se conheça neste dia por meio de meu trabalho pela humanidade sofredora 
que há Deus em Israel, e que eu sou Teu servo. Que se veja que eu estou traba-
lhando, não segundo os meus próprios impulsos e sabedoria, mas de acordo com 
a Tua Palavra’.” (Beneficência Social, 123-124).

3. Realizem suas atividades glorificando a Deus em tudo
“Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei 

tudo para a glória de Deus.” (1 Coríntios 10:31).
“Há honra em qualquer espécie de trabalho cuja execução seja essencial. 

Faça-se da lei de Deus a norma de ação, e ela enobrecerá e santificará todo 
trabalho. A fidelidade no desempenho de todo dever enobrece a obra e revela 
um caráter que Deus pode aprovar.” (Fundamentos da Educação Cristã, 315).

4. Devemos trabalhar para termos o nosso próprio sustento
“Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as próprias 

mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.” (Efésios 4:28).
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“Quando não empenhado ativamente em pregar, trabalhava o apóstolo 
Paulo em seu ofício como fabricante de tendas. Foi ele obrigado a fazer isto pelo 
fato de ter aceito uma verdade impopular. Antes de aceitar o cristianismo, havia 
ocupado uma posição elevada, e não dependia de seu trabalho para se manter. 
Era costume entre os judeus ensinar-se aos filhos algum ofício, por mais elevada 
que fosse a posição que esperassem ocupar, para que circunstâncias adversas não 
viessem deixá-los incapacitados de se manterem a si mesmos. De conformidade 
com este costume, tornou-se Paulo fabricante de tendas; e ao serem seus meios 
empregados para o avanço da causa de Cristo e em benefício de seu próprio 
sustento.” (Cristo em seu Santuário, 595).



trAnsferênciA de culPA

1. Jesus sofreu para que nos libertássemos de toda culpa
“Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, 

para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, 
fostes sarados.” (1 Pedro 2:24).

“Ele sofreu por nossos pecados. Suportou nossa carga de vergonhosa 
culpa. Embora inculpável, Ele sofreu como culpado para que o culpado pudesse 
ser declarado sem culpa.” (O Cuidado de Deus, 301).

2. Alguns não reconhecem sua culpa
“A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o SENHOR 

que o seu coração se ira.” (Provérbios 19:3).
“Os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua 

culpa, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade. Se não expe-
rimentamos ainda aquele arrependimento do qual não há arrepender-se, e não 
confessamos os nossos pecados, com verdadeira humilhação de alma e contrição 
de espírito, aborrecendo nossa iniquidade, nunca procuramos verdadeiramente o 
perdão dos pecados; e se nunca buscamos a paz de Deus, nunca a encontramos.” 
(Caminho a Cristo, 37- 38).

3. Entregue a Deus o sentimento de culpa
“Então, disse o homem: A Mulher que me deste por esposa, ela me deu 

da árvore, e eu comi. Disse o SENHOR Deus à mulher: Que é isso que fizeste? 
Respondeu a mulher: A serpent me enganou, e eu comi.” (Geneses 3:12-13).

“Satanás procura desviar nossa mente do poderoso Ajudador, para nos 
levar a ponderar sobre a degeneração de nossa alma. Mas ainda que Jesus veja a 
culpa do passado, Ele fala de perdão; e nós não O devemos desonrar duvidando 
de Seu amor. Deve o sentimento de culpa ser depositado ao pé da cruz, ou 
envenenará ele as fontes da vida.” (Mensagens aos Jovens, 109).
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uso de drogAs

1. Nosso corpo é Templo do Espírito Santo
“Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porven-

tura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absoluta-
mente, não.” (1 Coríntios 6:15).

“Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo, não se escravizará por 
hábito pernicioso. Suas faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com 
preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia ficar sem culpa 
malbaratando o capital que lhe é confiado? Cristãos professos gastam anual-
mente soma considerável com inúteis e perniciosas condescendências, enquanto 
almas estão perecendo à falta da Palavra da Vida.” (O Grande Conflito, 475).

“Os remédios de Cristo limpam o organismo. Satanás, porém, tentou 
o homem a introduzir no organismo aquilo que o enfraquece, obstruindo e 
destruindo as delicadas e formosas disposições de Deus. As drogas ministradas 
aos doentes não restauram, mas destroem. As drogas não curam nunca. Em 
vez disso, colocam no organismo sementes que trazem colheita muito amarga.” 
(Mensagens Escolhidas 2, 289).

“A medicação de drogas, tal como é geralmente praticada, é uma cala-
midade. Educai em direção oposta às drogas. Usai-as cada vez menos, e confiai 
mais em métodos saudáveis; então a natureza corresponderá aos médicos de 
Deus – ar puro, água pura, exercício apropriado, uma consciência limpa.” (Cristo 
em seu Santuário, 261).

“As drogas têm sempre a tendência de debilitar e destruir as forças vitais, 
e a natureza torna-se tão claudicante em seus esforços, que o enfermo morre, 
não porque tivesse de morrer, mas porque a natureza foi violentada. Tivesse a 
natureza sido deixada sozinha, e teria dedicado os seus melhores esforços para 
salvar a vida e a saúde.” (Medicina e Salvação, 223).
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vidA eternA

1. Quem crer em Jesus terá vida eterna
“E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa 

que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida 
eternal.” ( João 3:14-15).

“Os que vêem a Cristo em Seu verdadeiro caráter, e O recebem no coração, 
têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós; e o Espírito 
de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna.” (O Desejado 
de Todas as Nações, 388).

2. Somente os que fazem a vontade de Deus terão a vida eterna
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas 

aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.” (Mateus 7:21).
“Nossa única esperança, se queremos vencer, é unir nossa vontade à 

vontade de Deus, e operar em cooperação com Ele hora a hora, dia a dia. Não 
nos é possível reter o eu, e não obstante entrar no reino de Deus. Se havemos de 
atingir um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a recepção 
da mente de Cristo. O orgulho e a suficiência própria devem ser crucificados. 
Estamos nós dispostos a pagar o preço que nos é exigido? Estamos dispostos 
a pôr nossa vontade em perfeita conformidade com a vontade de Deus? Até 
que estejamos prontos a fazê-lo, não pode a transformadora graça de Deus 
manifestar-se em nós.” (O Maior Discurso de Cristo, 143).

3. Os que praticam o bem, quando Jesus voltar viverão para sempre
“Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se 

acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão:os que tiverem feito o bem, para 
a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a    ressurreição do 
juízo.” ( João 5:28-29).

“Deus prescreve positivamente a todos os Seus seguidores o dever de 
beneficiar os outros com sua influência e seus meios, e buscarem dele aquela 
sabedoria que os habilite a fazerem tudo ao seu alcance para elevarem os pensa-
mentos e afeições dos que lhes chegam ao alcance da influência. No fazer bem 
aos outros, experimentarão uma doce satisfação, uma paz interior que lhes será 
suficiente recompensa. Quando impelidos por elevado e nobre desejo de fazer 
o bem aos outros, encontrarão verdadeira felicidade num fiel desempenho dos 
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múltiplos deveres da vida. Isso trará mais que uma recompensa terrestre; pois 
todo cumprimento fiel, abnegado do dever, é notado pelos anjos e se destaca no 
registro da vida.” (Testemunhos Seletos 1, 206).

4. Todos aqueles que receberem o Salvador terão vida eterna
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 

de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.” ( João 1:13).

“Quão disposto está Cristo para tomar posse do templo de nossa alma, 
se O deixarmos entrar! É Ele representado como esperando e batendo à 
porta do coração. Então, por que não entra? É porque o amor do pecado 
fechou a porta do coração. Logo que consintamos em renunciar ao pecado, 
reconhecendo nossa culpa, é removida a barreira entre a alma e o Salvador.” 
(Mensagens Escolhidas 1, 325).

5. Aqueles que morrerem em Cristo viverão novamente
“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda 

que morra, viverá.” ( João 11:25).



vitóriA sobre o PecAdo

1.  Deus pode nos dar vitória sobre o pecado
“Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: todo o que 

comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa; o filho, 
sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” 
( João 8:34-36).

“Mediante a fé nessas promessas, todo homem poderá ser libertado dos 
ardis do erro e do domínio do pecado. Todo homem é livre para escolher que 
poder o regerá. Ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão vil, que não possa encon-
trar libertação em Cristo. O endemoninhado, em lugar de uma oração, só pôde 
proferir as palavras de Satanás; todavia, foi ouvido o mudo apelo do coração. 
Nenhum grito de uma alma em necessidade, embora deixe de ser expresso em 
palavras, ficará desatendido.” (O Desejado de Todas as Nações, 258).

2. Aqueles permanecem em Cristo tem vitória sobre o pecado
“Todo aquele que permanece nele não vive pecando; todo aquele que vive 

pecando não o viu, nem o conheceu.” (1 João 3:6).
“Deus tem poder de guardar a alma que está em Cristo. […] A simples 

profissão de piedade é sem valor. É o que permanece em Cristo que é cristão. 
[…] Em todo clima, em toda nação, nossa juventude deve cooperar com Deus. 
A única maneira pela qual uma pessoa pode ser pura é tornar-se semelhante a 
Deus em espírito. Como podemos conhecer a Deus? Estudando-Lhe a Palavra.” 
(Nossa Alta Vocação, 140).

3. Devemos com perseverança lutar para termos vitória
“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem 

de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenaz-
mente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, 
olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca 
da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da igno-
mínia, e está assentado à destra do trono de Deus.” (Hebreus 12:1-2).

4. Aquele que conheci a verdade vencerá o pecado
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” ( João 8:32).
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5. Se vencermos o pecado seremos transformados
“E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, 

a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria 
imagem, como pelo Senhor, o Espírito.” (2 Coríntios 3:18).
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