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N

este ano comemora-se o 500º aniversário da Reforma Protestante, quando a
mensagem da salvação unicamente por Cristo foi ouvida pela primeira vez
por muitas pessoas. A luz foi espalhada não apenas por meio dos ensinos
dos grandes reformadores, mas a própria Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada tornou-se
disponível na linguagem do povo em geral, o que possibilitou que todos a lessem e
recebessem a luz da revelação.
Por esta razão, é apropriado que o tema central dos sermões da nossa Semana de
Oração seja “Cristo, justiça nossa”, pois realmente “não há outro nome [...] pelo qual
devamos ser salvos” (At 4:12).
Como Ellen White expressou maravilhosamente em uma assembleia da Associação
Geral: “A única maneira pela qual o homem poderá permanecer firme no conflito é
estando enraizado em Cristo. [...] A pregação de Cristo crucificado, de Cristo justiça
nossa, é o que santifica a fome da alma. Quando mantemos o interesse das pessoas
nessa grande e central verdade, temos fé, esperança e coragem no coração.”*
Nesta semana, quero incentivá-lo a não apenas ler os sermões especiais, mas a
também dedicar tempo com a Palavra de Deus e em oração, enquanto estudamos
sobre “Cristo justiça nossa”. Se você tem crianças em casa, compartilhe com elas
a Semana de Oração Infantil.
Que o Senhor nos abençoe como família mundial da igreja, ao estudarmos e
orarmos juntos durante esse período importante da história da Terra.

Ted N. C. Wilson, presidente
Igreja Adventista do Sétimo Dia
* No Boletim Diário da Associação Geral, 28 de janeiro de 1893 (General Conference Daily Bulletin, Jan. 28, 1893 (veja também
Eventos Finais, p 151).

SOMENTE PELA GRAÇA
NOSSA CAPA: Os sermões da
Semana de Oração deste
ano destacam o evangelho
como a base de nossa salvação
unicamente em Cristo. O amor
de Jesus e como Ele aceita
os pecadores - não importando
quão maus eles sejam - são a
razão da nossa esperança.
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Hans (Johann) Heinz é doutor em teologia, nascido em Viena, Áustria.
Iniciou seus estudos em teologia no Seminário Adventista de Salève,
em Collonges, França. Após se formar, iniciou seu ministério pastoral
em Viena, em 1953. Quatro anos mais tarde, foi chamado para o
Seminário Schloss Bogenhofen, onde foi professor por 21 anos.
Durante sete anos também foi diretor da escola. Após seu doutoramento na Universidade Andrews, atuou como diretor do Seminário
Marienhöhe, em Darmstadt, Alemanha, de 1982 a 1995. Publicou vários
livros e escreveu muitos artigos sobre teologia e história da igreja. Sua tese doutoral,
Justificação e Mérito, aborda o conflito entre a doutrina católica romana dos méritos e a
justificação pela fé. Heinz e a esposa, Louisette, desfrutam de uma aposentadoria ativa,
perto de Bogenhofen, Áustria. Seu filho, Daniel, atua como diretor dos Arquivos Históricos
da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Europa, localizado na Universidade Adventista
Friedensau, Alemanha.
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P R IM E IR O S ÁBAD O

A Palavra
de Deus é o

fundamento
da nossa fé
Ted N. C. Wilson

A

princípio, aquele pequeno
grupo parecia com qualquer
outro cortejo fúnebre:
membros do clero, pedestres curiosos
e homens com ferramentas para cavar
uma sepultura. Só faltava uma coisa –
um caixão com o falecido.
Funeral estranho e furioso

Enquanto o grupo entrava no
cemitério da igreja de Santa Maria, em
Lutterworth, Inglaterra, um sentimento
de euforia – e vingança – permeava o ar.
Finalmente, o arqui-herege John Wycliffe,
receberia o que merecia, 43 anos após ter
sido colocado em uma sepultura.
Ao chegar ao túmulo, os homens começaram a cavar o chão, ansiosamente,
e foram fundo até suas ferramentas tocarem na madeira. As mãos insatisfeitas,
puxaram, abriram o caixão, retiraram
os ossos de John Wycliffe do seu lugar
de descanso, e jogaram no fogo ardente.
Como não conseguiu executá-lo durante a vida, o papado estava
determinado a realizar seu propósito
mesmo após sua morte. Depois que
os ossos de John Wycliffe foram
transformados em cinzas, os prelados
orgulhosos recolheram o que sobrou
dele e espalharam no Rio Swift, espe-

rando que não sobrasse nenhum traço
do homem ou de sua obra.
Por que tanto ódio? Por que tanta
acidez de alma? Porque John Wycliffe
tinha ousado desafiar o papa, tinha
ousado pregar contra o parasitismo
dos frades, e pior, atreveu-se a traduzir
a Bíblia do latim para o idioma inglês,
disponibilizando a santa Palavra de
Deus para o povo, em sua língua nativa.
Os sacerdotes, bispos, e o próprio papa
sabiam que a luz da Palavra de Deus
dissiparia a escuridão que mantinha o
povo em seu sistema corrupto de poder.
“Mas a queima dos ossos de tal
homem não conseguiu acabar com
sua influência”, escreveu o teólogo e
historiador George Townsend, séculos
atrás. “Como disse Johan Foxe em seu
livro sobre os mártires, ‘embora tenham
desenterrado seu corpo, queimado
seus ossos, e espalhado suas cinzas, não
puderam queimar a Palavra de Deus, a
verdade da sua doutrina e o fruto do seu
sucesso; que permanece [...] até hoje.’”1
Embora Wycliffe só tenha ido para
fogueira após sua morte, muitos outros
que vieram depois dele foram queimados no poste, decapitados, afogados –
martirizados por sua fidelidade a Deus
e à Sua Palavra.

Disponibilizando a Bíblia
para o povo

O esforço para disponibilizar a
Bíblia para o povo em seu próprio
idioma continuou. Duzentos anos após
o nascimento de Wycliffe, em 1522,
Martinho Lutero, o reformador mais
conhecido, publicou sua tradução
do Novo Testamento para o alemão.
Sua tradução completa da Bíblia foi
publicada pela primeira vez, em 1534 e
foi calorosamente recebida pelo povo
em geral que falava o alemão. Mas as
autoridades não ficaram satisfeitas:
“Em vão se invocavam, tanto autoridades eclesiásticas como civis a fim de
aniquilar a heresia. Em vão recorriam à
prisão, tortura, fogo e espada. Milhares
de crentes selaram a fé com seu sangue,
e não obstante a obra prosseguia. A
perseguição servia apenas para propagar a verdade.”2
Enquanto Martinho Lutero estava
levando a Palavra de Deus para o povo
da Alemanha, William Tyndale seguiu
os passos de Wycliffe e providenciou
uma nova tradução da Bíblia para o
inglês. A Bíblia de Wycliffe havia sido
traduzida do texto em latim, mas Tyndale
trabalhou nos idiomas originais: grego
e hebraico. Sua obra não foi bem
recebida na Inglaterra, assim, Tyndale
fugiu para a Alemanha, onde, em 1525,
terminou seu Novo Testamento, o
primeiro a ser publicado em inglês, a
partir do original grego.
Introduzido clandestinamente na
Inglaterra, a tradução de Tyndale foi
bem recebida pelo povo, mas detestada
pelas autoridades. Em 1535, enquanto
traduzia o Antigo Testamento, Tyndale
foi traído. Após sofrer por 500 dias
na prisão, Tyndale foi martirizado –
estrangulado com correntes e queimado
no poste. Amigos fiéis completaram
sua obra, e a tradução completa da
Bíblia de autoria de Tyndale foi publicada vários anos após sua morte.
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PR I M E I R O S ÁBA DO

Agora é o tempo de desenvolver a fé, convicção
e confiança total na Palavra de Deus
A paixão dos reformadores

Por que esses homens suportaram
tanta dor, sofrimento, e até morte, para
levar a Palavra de Deus para o povo?
Porque eles almejavam que o povo
conhecesse a verdade de Deus. Quando
os olhos do público fossem abertos para
a verdade da Bíblia, veriam as contradições entre o que a Palavra de Deus
diz e o que os sacerdotes ensinavam. A
verdade os libertaria das garras do
medo impostas pela igreja instituída.3
Ellen White compartilhava da
paixão dos reformadores de oferecer a
todos o acesso às Escrituras. “A Bíblia
não foi dada somente para os ministros
e homens instruídos”, escreveu ela.
“Todo homem, mulher e criança deve
ler as Escrituras por si mesmo. Não
dependa do ministro para lê-la para você.
A Bíblia é a Palavra de Deus para
você. O homem pobre necessita dela
tanto quanto o homem rico, o iletrado
tanto quanto o educado. E Cristo fez
Sua palavra tão simples para que, ao
lê-la, ninguém tropece.”4
Devido aos princípios protestantes
de aceitar a leitura simples do texto
e permitir que a Bíblia interprete a si
mesma, a maioria de nossas verdades
fundamentais – o sábado, estado dos
mortos, o santuário e o juízo investigativo – foram estabelecidos na época em
que a Igreja Adventista do Sétimo Dia
foi oficialmente organizada, em 1863.
Comentando esse estudo fundamental da Bíblia, Ellen White
escreveu: o Pastor [Hiran] Edson, e
outros que eram inteligentes, nobres e
verdadeiros, achavam-se entre os que,
expirado o tempo em 1844, buscavam
a verdade como a tesouros escondidos.
Reunia-me com eles, e estudávamos
e orávamos fervorosamente. Muitas
vezes ficávamos reunidos até alta noite,
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e às vezes a noite toda, pedindo luz e
estudando a Palavra. Repetidas vezes
esses irmãos se reuniram para estudar
a Bíblia, a fim de que conhecessem seu
sentido e estivessem preparados para
ensiná-la com poder.”5
Olho crítico

Hoje, alguns desprezam a ideia da
“simples leitura” do texto. No seu ponto
de vista, é necessário abordar a Bíblia
com olhos críticos para compreender
quais porções da Palavra de Deus têm
significado para nós, no século vinte e
um. Em lugar de comparar texto com
texto, adotam a sabedoria humana
como árbitro entre o que é relevante ou
não. Como adventistas do sétimo dia,
essa é uma das maiores batalhas que
enfrentamos em relação à autoridade
da Bíblia.
É bom lembrar que as Escrituras
são nossa única salvaguarda enquanto
fielmente seguimos e promovemos o
método bíblico-histórico de interpretar
as Escrituras e permitir que a Bíblia
mesma dê a interpretação, linha por
linha, preceito sobre preceito.
Atente para as seguintes instruções
sobre aceitar a Bíblia como está escrito:
“Deus exige mais de Seus seguidores
do que muitos pensam. Se não queremos
basear nossas esperanças do Céu num
falso fundamento, precisamos aceitar
o que diz a Bíblia e crer que o Senhor
cumpre o que afirma.”6
Métodos de estudo da Bíblia

A Igreja Adventista do Sétimo Dia
possui um documento oficial sobre o
estudo da Bíblia. Votado pela Comissão
Diretiva da Associação Geral, no Concílio Anual realizado no Rio de Janeiro,
Brasil. O documento “é destinado a
todos os membros da Igreja Adventista

do Sétimo Dia, com o propósito de
oferecer orientações sobre como estudar
a Bíblia.” Ele explica duas abordagens
diferentes para as Escrituras:
O método histórico-crítico, que
minimiza a necessidade da fé em Deus
e da obediência aos Seus mandamentos.
Além do mais, como esse método tira
a ênfase do elemento divino da Bíblia
como um livro inspirado (incluindo sua
unidade resultante), e deprecia ou não
compreende a profecia apocalíptica e as
porções escatológicas da Bíblia, aconselhamos os estudantes adventistas da
Bíblia a evitar confiar no uso de pressuposições e as deduções resultantes,
associadas ao método histórico-crítico.
Em contraste ao método históricocrítico e pressuposições, cremos que
seja útil estabelecer princípios de estudo
da Bíblia que sejam consistentes com os
ensinos das próprias Escrituras. Esses
princípios preservam sua unidade, e
estão baseados na premissa de que a
Bíblia é a Palavra de Deus. Tal abordagem nos levará a uma experiência
satisfatória e gratificante com o Deus
revelado em Sua Palavra.7
Do Céu, Deus ordenou que nós,
Seus filhos, sejamos defensores de Sua
Palavra. Afinal, ela tem demonstrado
que é verdadeira e que transforma a
vida das pessoas. O mundo está sendo
levado pelo comportamento existencial
– as pessoas pensam que tudo é relativo,
mas não é! Os absolutos existem, e eles
são encontrados na Palavra de Deus e
em nossa fiel lealdade à Sua Palavra.
Dedique tempo para a
Palavra de Deus

Estamos vivendo nos últimos dias
do período laodiceano, e o cristianismo
tem se revelado superficial. O inimigo
tentará de tudo para nos distrair da

S OM E N T E
PELA G R A ÇA
Quando a maioria
dos líderes do tempo
de Jesus enfatizava
a condenação, Jesus
enfatizava a graça
e o perdão, como
observado em Sua
interação com a
mulher pega em
adultério (João 8).

Bíblia e das suas verdades. Serão usados
todos os recursos possíveis: recreação,
mídia, divertimentos, trabalho, música,
desacordos e brigas internas, falsos ensinos, discórdias de família, problemas
econômicos – qualquer coisa que tire o
tempo para a Palavra de Deus.
Mas agora é a hora se comprometer
a ler a Bíblia todos os dias. A Palavra de
Deus é vitalmente importante porque
nos leva a contemplar Jesus Cristo, face
a face. Ela nos ensina que a salvação
só é possível por meio da completa
dependência dEle. Ela nos fala da Sua
vida, morte e ressurreição, e do Seu
ministério por nós no Lugar Santíssimo
do santuário celestial. Ela nos lembra de
que o sábado é o selo e a aliança especial
de Cristo com o povo que guarda os
Seus mandamentos. Ela confirma nossa
crença e esperança na breve e literal
vinda de Cristo, nosso Redentor. Ela nos
ajuda a reconhecer que servimos um
Deus que nunca falhará e cuja igreja será
triunfante contra os ataques do inimigo.
Agora é o tempo de desenvolver
total confiança e fé na Palavra de Deus.
Sabemos que está chegando o tempo
quando não poderemos acreditar em
nossos sentidos, que um “engano quase
I M A G E M :
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invencível”8 será apresentado, algo tão
atraente “para enganar, se possível, até
os escolhidos” (Mt 24:25).
Agora é o tempo

Está chegando uma tormenta.
Agora é o tempo de construir sobre o
fundamento firme da Palavra de Deus.
O próprio Jesus nos diz para estarmos
prontos: “Portanto, quem ouve estas
Minhas palavras e as pratica é como
um homem prudente que construiu a
sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
transbordaram os rios sopraram os
ventos e deram contra aquela casa, e ela
não caiu, porque tinha seus alicerces na
rocha” (Mt 7:24, 25).
Nossa fé e crenças devem ser construídas sobre a eterna Palavra de Deus.
A Bíblia, que foi fielmente preservada
e selada com o sangue dos mártires,
transcende tempo e cultura. Ela é a
Palavra de Deus viva, e por meio da
direção do Espírito Santo, podemos
encontrar respostas tão desesperadamente necessárias hoje. n
1 George

Townsend, The Acts and Monuments of John Foxe:
With a Life of the Martyrologist, and Vindication of the Work,
v. 3, p. 96.
2 Ellen G. White, O Grande Conflito (Casa Publicadora
Brasileira), p. 196.

M E D I A

3 “William

Tyndale,” at http://greatsite.com/timeline-englishbible-history/william-tyndale.html.s
G. White, Manuscrito 12, 7 de fevereiro de 1901.
5 Ellen G. White, Mensagens Escolhidas (Casa Publicadora
Brasileira), v. 1, p. 206.
6 Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja (Casa Publicadora
Brasileira), v. 5, p. 171.
7 “Métodos de Estudo da Bíblia” https://www.adventist.org/
en/information/official-statements/documents/article/go/-/
methods-of-bible-study/.
8 Ellen G. White, O Grande Conflito, p. 624.
4 Ellen

PERGUNTAS PARA

ref letir e

compartilhar
1

Que significado histórico você
vê na história da queima dos
ossos de Wycliffe?

2

Como você pode melhorar sua
prática de estudo da Bíblia de
modo a ser mais beneficiado
por ele?

3

O que significa “está chegando
uma tormenta?” Como
podemos nos preparar para ela?
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DO MINGO

C

erto dia perguntaram a Filipe
Melâncton, reformador,
companheiro de Martinho
Lutero, que prezava pela paz e bom
senso, por que ele era tão devotado a
Lutero, que embora fosse um grande
homem, às vezes era obstinado, mandão
e rude. Melâncton, sendo ele mesmo
grande erudito do período da reforma,
respondeu simples e concisamente:
“Eu aprendi o evangelho com ele.”
Foi por meio da influência de
Martinho Lutero e da Reforma que
o “evangelho” retornou ao centro da
religião cristã, no início da era moderna. Segundo o apóstolo Paulo, essa é a
mensagem por meio da qual “o poder
de Deus para a salvação de todo aquele
que crê” (Rm 1:16, NVI).
Essa definição do apóstolo apresenta cinco termos de particular
importância:

Aprendendo
o

evangelho
consolo de que após a atual “salvação
em um mundo perdido”, Cristo retornará para “mudar o mundo inteiro”.
O evangelho oferece a solução para o
problema básico da humanidade: “Eis
a primeira obra dos que lhe conhecem
o poder restaurador.”1
Poder de Deus

Evangelho

Essa palavra significa “boas-novas”,
“mensagem alegre”, “mensagem de
vitória”. É o “evangelho de Deus”
(Rm 1:1) porque ele vem de Deus
e fala sobre Deus. Mas, também é o
“evangelho de Cristo” (Rm 15:19), i.e.,
a mensagem da missão, do sacrifício, e
da morte expiatória de Jesus de Nazaré,
o divino Messias para o mundo. Além
disso, ele também fala da Sua vitória
sobre a morte, Sua mediação diante de
Deus por Seu povo que ainda vive
e luta neste mundo, e também o Seu
futuro retorno para completar Sua
obra. Portanto, o evangelho nos dá o

6
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O evangelho tem um poder criativo
porque ele é a Palavra de Deus. As
palavras humanas não contêm poder
criativo. Muitas vezes são apenas “som
e fúria”. Mas quando Deus anuncia o
evangelho, o milagre da vida nova acontece: todo o que crê recebe salvação.
Salvação

A salvação não acontece como resultado de especulação filosófica, teoremas,
ou sabedoria adquirida dos livros. A
salvação que livra a humanidade da miséria, da culpa e da fugacidade da vida
não é produzida pelo discurso humano,
mas pela ação e absolvição divinas.

Ela é, como denominada por Lutero, o
“admirabile commercium”2 (comércio
admirável) a troca ou substituição
maravilhosa.
Na cruz “Deus [...] em Cristo”
(2Co 5:19) trocou de lugar com o
mundo. Ele tomou sobre Si o juízo
que devia ter sido executado sobre o
pecador: “O Juiz julgado em nosso
lugar.”3 Ele recebeu nosso castigo e nos
dá Sua justiça (v. 21); Ele Se tornou
fraco e nos dá Sua força (2Co 12:9);
Ele Se tornou pobre por nós e nos dá
Sua abundância (2Co 8:9); Ele trocou
miséria por glória, sofrimento por
alegria, e “Se fez ‘nada’ (Fl 2:7) em
contraste com Seu ‘tudo’, para que
tenhamos ‘tudo’, embora não tenhamos
‘nada’” (2Co 6:10).4
Para todos

A maravilha do evangelho não se
aplica, em particular, a uma nação,
gênero ou condição social, mas está
disponível para todos.

o Evangelho com ele
(Filipe Melâncton).

Aprendi

Por meio da sua experiência em
Damasco, o apóstolo Paulo, que poderia ter se orgulhado de sua ascendência
judaica e de sua justiça farisaica
(Fl 3:4-6), tornou-se amigo das nações
gentias, às quais muitos dos seus companheiros cristãos pertenciam. Eles
eram sua “alegria e coroa” (Fl 4:1).
Para ele, a morte e o sofrimento de
Cristo (1Tm 2:6) apagaram todo o preconceito nacional, social e de gênero
(Gl 3:26-28). O evangelho derruba
todas as barreiras e cria uma comunidade supranacional. Em Cristo,
pessoas de origens diferentes, níveis
variados de instrução e experiência são
recebidas da “família Dei”, a família
de Deus: “Cristo derruba o muro
divisório, os separadores preconceitos
de nacionalidade, ensinando amor por
toda a família humana.”5 Acima de
tudo, todo ser humano se torna “filho
de Deus”. Cristo nos une não apenas
no plano horizontal, mas também e
especialmente no vertical: Ele reconecta a humanidade com Deus pela Sua
morte salvífica. Como?
Por meio da fé em Cristo

Quando Paulo fala de “crença”,
ele não se refere a uma suposição
ou imaginação, nem concorda com
uma declaração específica. Crer nas
Escrituras – no Antigo Testamento
naquele tempo – significa “agarrar
firmemente, com veemência, ser fiel.”6
No Novo Testamento, crença significa
“confiança” e “fidelidade”. Recebemos
a salvação – perdão dos pecados,

somos aceitos por Deus, temos a vida
renovada e redenção final – confiando
na promessa de salvação de Cristo,
mantendo-nos firmes a ela, até o fim.
O que salva o “ímpio”, ou pecador,
não são suas realizações religiosas
(obras), mas sua confiança no Deus
que o declara justo em Cristo (Rm 4:5).
A justificação do pecador, i.e., sua
declaração de estar justificado diante
do trono de misericórdia de Deus,
acontece somente pela fé, separado das
obras da lei (Gl 2:16).
A igreja cria que tinha preservado
esse evangelho através dos séculos,
e que era seu fiel intérprete. Muitos
que pensavam compreender Paulo,
haviam se esquecido da essência de sua
mensagem. Um tipo de “justiça de obras
inocentes”7 tomou posse da cristandade
e transformou a pregação apostólica
da graça pela fé em uma sutil religião
de obras. Sob a influência do legalismo
da sinagoga, das virtudes dos ensinos
gregos e o pensamento jurídico romano, a absolvição do pecado pela graça
foi substituída por um “trabalho árduo,
indispensável”8, no qual o que buscava
salvação nunca sabia se já tinha feito
o suficiente para merecer a salvação.
Havia vozes de oposição, mas não eram
totalmente claras ou não eram ouvidas.
Então veio a gloriosa redescoberta
da mensagem apostólica na Reforma do
século dezesseis, quando a palavra de
Paulo “o justo viverá pela fé” (Rm 1:17,
NVI), voltou a brilhar, e o mundo
cristão mais uma vez reconheceu: “A
única glória dos cristãos é Cristo.”9 n

1 Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver (Casa Publicadora
Brasileira), p. 141.
2 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2003), v. 7, p. 25.
3 Karl Barth, Church Dogmatics (Edinburgh: T&T Clark, 2009),
v. IV.1, p. 211.
4 Horst Pöhlmann, Abriss der Dogmatik (Gütersloh: Gütersloher
Verlag, 1975), p. 185.
5 Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações (Casa Publicadora Brasileira), p. 823.
6 Rolf Luther, Neutestamentliches Wörterbuch (Hamburg: Furche
Verlag, 1963), p. 95.
7 Barth, p. 523.
8 Tertullian De Poenitentia 6.
9 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2004), v. 13, p. 570.

PERGUNTAS PARA

ref letir e

compartilhar
1

Como o evangelho transformou
sua vida? O que você ganhou
com isso?

2

Como podemos interagir com
as pessoas de mentalidade
científica para mostrar que
elas precisam do evangelho?

3

Que efeito restaurador a
mensagem de justificação
pela fé exerce em nossa vida?

4

No evangelho, o que
pode atrair jovens e idosos
para a importância da
religião cristã?
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A

doutrina da justificação pela
fé é o “santuário da Reforma.”1
Quando Martinho Lutero
compreendeu a maravilhosa promessa
da justificação do pecador por meio da
crença no Crucificado, foi como se o
reformador já tivesse entrado no paraíso.
Luta da alma

Como monge, sacerdote e professor
de teologia, por muitos anos, Lutero
havia lutado para compreender a frase
de Paulo: “Porque no evangelho é
revelada a justiça de Deus, uma justiça
que do princípio ao fim é pela fé, como
está escrito: ‘O justo viverá pela fé”
(Rm 1:17). Dia e noite seus pensamentos
giravam em torno dessa frase. Segundo
suas próprias palavras, ele odiava a
expressão “justiça de Deus” porque,
semelhante aos pais e estudiosos da
igreja, as compreendia filosoficamente
como a justiça exigida por Deus, mas
que o pecador não consegue produzir e
consequentemente cai sob o julgamento
de Deus.
“O Espírito Santo revelou
as Escrituras para mim,
nesta torre.”

Em 1545, um ano antes de sua morte,
o ex-monge agostiniano e mais tarde
reformador, olhou para trás mais uma
vez para o ponto da virada de sua vida,
crença e prática. Essa reviravolta foi o
empurrão para sua conscientização de
que a “justiça de Deus” não é uma exigência, mas um presente: a justiça passiva que Deus imputa a todo aquele que
crê em Cristo. Segundo Lutero, ele havia
reconhecido isso no quarto da torre
do Monastério Negro, em Wittenberg:
“O Espírito Santo revelou as Escrituras
para mim, nesta torre.”2
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O

fundamento
de nossa

salvação
A justiça bíblica

“Livra-me pela Tua justiça” (Sl 31:1).
Já no Antigo Testamento, a justiça de
Deus é a justiça que salva o pecador.
Quando Abrão recebeu a promessa dos
seus futuros descendentes (Gn 15:5), ele
não era um “super-homem”, mas um
pecador, como todos nós. Mas porque
confiou na promessa de Deus, isso
lhe foi creditado como justiça (v. 6).
Significa que Deus considerou Abrãao
“justo” por causa da sua fé. Assim
como o “mau” na Bíblia não representa
um ateu no sentido moderno, mas o
“pecador” em geral (Sl 1:1; Pv 11:31),
“justo” não é quem não peca, mas o crê
(veja Hc 2:4). Isso permitiu ao apóstolo
Paulo garantir que, mesmo sob a antiga
aliança as pessoas eram justificadas não
pelas obras, mas pela fé (Rm 4:6-8).
Portanto, aquele que “justifica”, que
“declara justiça”, ou “considera alguém
justo”, é somente Deus: “O Senhor é a
nossa justiça” (Jr 23:6).
Portanto, justiça na Bíblia é um
termo religioso, não moral nem político.
As pessoas que seguem as leis gover-

namentais e do estado, que vivem sob
os regulamentos da lei, não são excepcionais neste mundo. Mas aquele que
afirma ser justo diante de Deus se torna
presa de um erro gravíssimo, porque até
o salmista, no Antigo Testamento, sabia
que, diante de Deus, “ninguém é justo”
(Sl 143:2).
Assim, se a pessoa quer se apresentar “justa” diante de Deus, necessita da
Sua justiça. Foi por isso que o salmista
disse: ‘Livra-me pela Tua justiça”
(Sl 31:1; 71:2). Primariamente, essa é
uma justiça redentora, salvadora, não
uma justiça punitiva.
À luz do Novo Testamento, isso
significa que é Deus quem assume a
culpa e o julgamento do mundo mau
(Jo 1:29), paga por essa culpa no julgamento e tira a vida do Seu Filho justo
e sem pecado, na cruz. Devido a esse
mesmo sacrifício, Ele pode perdoar o
injusto, aceitá-lo, trabalhar nele um
novo modo de pensar, uma nova vida,
e a esperança de um mundo novo e
justo (2Pe 3:13). Somente os que
rejeitam esse presente cairão sob a

De repente senti que tinha nascido de
novo e entrei no paraíso pelos portões abertos
(Martinho Lutero).
condenação pela sua iniquidade pessoal (Hb 10:29, 30).

“para demonstrar sua piedade”, a “glorificação de si mesmos”, crendo que sua
justiça fosse um “passaporte para o Céu.”6

Eles não sabiam

“Porquanto, ignorando a justiça
que vem de Deus” (Rm 10:3, NVI). Os
profetas do Antigo Testamento ensinaram nitidamente que a necessidade
humana de salvação não pode ser
suprida por meras virtudes humanas
(Is 64:5). A salvação humana requer a
justiça de Deus – por meio de Seu perdão e aceitação misericordiosos. Essa
verdade não se manteve clara durante
os séculos que seguiram a conclusão
do Antigo Testamento.
Durante aquele período, os ensinamentos orais destinados a interpretar
os textos bíblicos passaram a ser
considerados equivalentes à Palavra
de Deus revelada. Assim, as Escrituras
combinadas com as tradições orais
se tornaram o fundamento da fé. A
Lei, a Torah, foi suplementada com
muitas instruções de como executá-la,
inclusive até substituída (Mt 15:1-6) e
até mudando algumas das orientações
(Rm 9:31, 32). O que deveria ser
“instruções para a vida” foi convertido em “caminho para a salvação.”
Esse equívoco levou ao formalismo
religioso (Mt 23:23) e até à arrogância
religiosa (Lc 18:9-14) entre os fariseus
do tempo de Jesus.
Mas o reconhecimento da necessidade da graça de Deus não estava
totalmente perdido, como ilustrado no
texto apócrifo do Antigo Testamento.3
Porém, cada vez mais o valor das obras
era enfatizado tanto para o perdão dos
pecados4 quanto para obter méritos
diante de Deus.5
A vida inteira se tornou um “jugo de
escravidão” e os fariseus se esforçavam

Os perdidos e nosso
Deus de amor

Jesus contestou essa doutrina da
salvação com um claro “Não!” Ele
manteve e ensinou uma imagem
fundamentalmente diferente de Deus e
da humanidade. Pesquisou a natureza
do ser humano muito mais profundamente do que qualquer um dos Seus
contemporâneos. O indivíduo em cujo
coração surgem “pensamentos maus”
(Mt 15:19), é completamente incapaz
de realizar boas obras diante de Deus.
É preciso que aconteça uma conversão
radical e que haja fé no evangelho
(Mc 1:15). Mas mesmo quando alguém
se torna discípulo, tem que depender
completamente de Deus, pois sempre
estamos de “mãos vazias” diante dEle
(Mt 5:3). E o que fazemos ao seguir
Jesus não nos dá nenhum mérito, mas
é o fruto natural de permanecermos na
Sua presença (Lc 17:10).
Deus, nosso Pai de misericórdia,
ama sem cessar Seus filhos perdidos;
Ele sempre perdoa o penitente e de
bom grado e os aceita de volta
(Lc 15:20-24). Nós, Seus discípulos,
fomos chamados para trabalhar. Mas
a recompensa que recebemos pelos
nossos esforços não é uma exigência
nem algo que podemos cobrar de Deus,
porque Ele sempre nos dá mais coisas
boas do que merecemos (Mt 20:15).
A recompensa que Deus nos dá não é
algo que Ele nos deve, mas apenas um
presente a mais da Sua bondade.
O que deu a Martinho Lutero vantagem sobre seus oponentes foi o fato de
que ele não apenas adquiriu esse conhe-

cimento, mas o experimentou. Por meio
de muitas lutas com ele mesmo, com a
teologia do seu tempo e seus proponentes, ele compreendeu o que precisa ser
a experiência fundamental do cristão:
“Justiça significa reconhecer Cristo.”7 n
1 Wilhelm Dantine, Die Gerechtmachung des Gottlosen
(Munich: Christian Kaiser Verlag, 1959), p. 248.
2 Martin Luther, Tischreden, 3, 3232c.
3 Baruque 2:19, 27.
4 Tobias 12:9.
5 H. L. Strack and P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen
Testament aus Talmud und Midrasch (Munich: Beck, 1961),
v. IV/1, p. 491.
6 Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações
(Casa Publicadora Brasileira), p. 204, 612, 409, 309.
7 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2005), v. 31/II, p. 439.

PERGUNTAS PARA

ref letir e

compartilhar
1

Qual é a diferença entre a
compreensão popular de
“justiça” e o que a Bíblia
chama de “justiça de Deus”?

2

Como a justiça de Deus pode
ser mais importante do que
a justiça do mundo? Como
podemos explicar o assunto
aos nossos contemporâneos,
jovens e idosos?

3

Como a compreensão
de Jesus sobre Deus e a
humanidade difere do
pensamento corrente do Seu
e do nosso tempo?
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Justiça:
Uma

S

ó a fé justifica, mas ela não
permanece sozinha.
No dia 18 de abril de 1521,
seguindo o testemunho corajoso de
Martinho Lutero diante do imperador,
quando o intrépido reformador se
recusou a negar qualquer uma de suas
posições, a comitiva espanhola do imperador, constituída de príncipes e teólogos, gritou: “Que vá para a fogueira!”
Lutero levantou seus braços, gritou:
“Já passei por ela, já passei por ela.”
A que se parece a justificação
pela fé

“Eis que tudo se fez novo” (2Co 5:17,
AA).1
Esse evento dramático da história
da Reforma ilustra vividamente o
que significa a justificação pela fé.
Embora Lutero tivesse sido absolvido,
permaneceu corajosamente firme
diante do tribunal. Também podemos
permanecer firmes diante do tribunal
de Deus e sermos absolvidos graças
à obra salvadora de Cristo. Pela fé,
já passamos pelo nosso julgamento
pessoal e já passamos “da morte para a
vida” (Jo 5:24, NVI).
Mas aqui está a grande diferença
entre os julgamentos humanos e o de
Deus: o juiz humano só pode absolver,
mas o juiz divino é capaz de recriar. A
absolvição de Deus é um julgamento
criativo que transforma a pessoa natural
em espiritual: os crentes prosseguem
crescendo na fé e na confiança em
Deus! Justificados, passam a viver uma
vida justa. Para o reformador, as duas
palavras juntas significam “justificação
no sentido mais amplo.”2
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questão
prática
Há algo após a justificação?
Hoje, falamos de “justificação”
(perdão dos pecados) e “santificação”
(vitória sobre o pecado). Ellen White
chama a vida cristã de uma vida de “fé,
vitória e alegria em Deus.”3 É o início
miraculoso de uma nova vida.4
Pela fé nos agarramos a Jesus e nos
submetemos ao reino do Céu. Cristo e
o Espírito Santo inspiram em nós uma
vida espiritual vibrante e dinâmica. Essa
vida é o fruto e testemunho da salvação
que recebemos. É para a glória de
Deus e para o bem dos outros, porque,
segundo o reformador, fé é “uma obra
divina em nós que nos transforma e
permite que nasçamos de Deus e sejamos renovados” (Jo 1:13).
A fé “mata o velho Adão, e transforma
nosso coração, dá-nos coragem, muda a
mente e concede-nos todos os poderes,
trazendo apenas o Espírito Santo. Na
fé há algo vivo, atuante e poderoso que
torna impossível não fazermos o bem
continuamente. Também não pergunta
se as boas obras devem ser feitas, mas
antes que alguém pergunte, a fé já fez e
continua fazendo o bem.”5

Caminhada que honra a Deus

“Assim, também andemos nós em
novidade de vida” (Rm 6:4, ARA).
Embora essa novidade de vida seja
de fato uma consequência da salvação
que recebemos pela fé, é uma novidade
necessária para que a vida cristã seja
verossímil. Em Sua obra de salvação,
Deus deseja não apenas perdoar, mas
também transformar.
Embora nos tornemos justos diante
de Deus no momento em que cremos
em Jesus, nos tornarmos justos durante a
vida é um processo que continuará enquanto vivermos. Esse processo começa
com o reinado de Cristo na vida. Como
disse Lutero, ele representa “o início da
nova criatura.”6 Após os crentes terem
sido legalmente justificados, Cristo, por
meio do Espírito Santo, inicia neles uma
vida cotidiana de existência piedosa.
Deus trabalha com os pecadores
como o “bom samaritano” que salvou
a vida do homem que foi roubado e
ferido. Como o samaritano não hesitou
em ajudar o judeu, assim Deus não Se
acanha de amar aqueles que vivem longe

A vida cristã é de
‘fé, vitória e alegria em Deus’
(Ellen G. White).

dEle (Rm 5:8). Seu objetivo final é salvar
(v. 10). E assim como o samaritano fez
de tudo e pagou o que foi necessário
para curar o ferido, também “Deus, em
Cristo” já “fez e pagou” tudo para que
possamos nos reconciliar com Ele, e nos
tornar novos nEle (veja 2Co 5:17, 19, 21).
Assim como a vítima necessita
de tempo para sarar, assim o mesmo
acontece com os pecadores. Eles
precisam crescer (2Pe 3:18). Mesmo
que tenham recebido o perdão e já
iniciaram uma nova vida, ainda há
pecado dentro (Rm 7:17) e em torno
dos pecadores (1Jo 5:19).
Por meio da obra do Espírito Santo,
o pecado não mais reinará na vida dos
cristãos, de fato, ele foi retirado (Gl 5:16).
Mesmo assim, os crentes não estão
livres da batalha contra o pecado (v. 13).
Mas nessa batalha somos chamados
para a vitória (1Jo 2:1), e confortados
por saber que o perdão de Deus não
é um evento único, mas é oferecido
continuamente aos que se arrependem
(v. 1; Hb 7:25).
Lutero descreveu vividamente essa
tensão entre ser justo diante de Deus
e a luta contra o pecado no mundo. O
crescimento na santificação é progressivo, mas só será completado quando
chegar “o amado dia do julgamento”:
“Nesta vida, a questão não é ser piedoso, mas se tornar piedoso; não é ser
saudável, mas se tornar saudável; não é
ser, mas se tornar; não é descanso, mas
exercício. Ainda não chegamos lá, mas
estamos chegando. Nem tudo é dito e
feito, mas está a caminho, em movimento. Não é o fim, mas o caminho.”7
A vontade de Deus é que “dia após dia,

sejamos mais santificados.”8
Encontramos pensamentos similares
nos escritos de Ellen White: A santificação é “a obra [...] de uma vida”; é uma
experiência para “a vida inteira”. A luta
contra o pecado é uma “obra diária”,
mas a “fé” nos dá a “vitória” mesmo
que, enquanto estivermos nesta Terra, a
nossa luta nunca acabe.9
Amor conhecido pela ação

“Fé que atua pelo amor” (Gl 5:6).
Afirmamos que tanto a justiça que
Deus declara como a novidade de
vida que vivemos dependem da fé em
Cristo. Para o apóstolo Paulo, essa
fé é demonstrada no amor, o amor é
demonstrado na ação.
Uma ilustração para compreender
o que os crentes recebem no presente
da justificação e santificação: justificação tem sido comparada a uma nota
de 100 dólares, que um pai deu ao
seu filho. O filho não deve guardar a
nota para si, mas deve trocar em notas
menores para fazer o bem com seu
presente: Isso é santificação, ou como
Lutero escreveu: “Para esse Pai que me
cobriu com Suas riquezas inestimáveis,
por que não poderia eu, livremente,
alegremente, e com todo o meu coração e zelo voluntário, fazer tudo o que
sei ser agradável a Ele e aceitável em
Sua visão? Portanto, como um tipo de
Cristo, irei me entregar ao meu próximo, assim como Cristo Se doou a mim;
e não farei nada nesta vida, exceto o
que veja ser necessário, vantajoso e
saudável para o meu próximo, pois
pela fé em Cristo, vou ser generoso em
boas obras.”10 n

1 Os textos bíblicos foram extraídos das versões bíblicas
indicadas após o verso.
2 Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers (Gütersloh:
Gütersloher Verlag, 1975), p. 205.
3 Ellen G. White, O Grande Conflito (Casa Publicadora Brasileira),
p. 477.
4 Martinho Lutero, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2006), v. 39/I, p. 98.
5 Citado por Heinrich Bornkamm, Luthers Vorreden zur Bibel
(Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1983), p. 182.
6 Luther, p. 83.
7 Martinho Lutero, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2003), v. 7, p. 337.
8 Martinho Lutero, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2006), v. 40/II, p. 355.
9 Ellen G. White, Atos dos Apóstolos (Casa Publicadora Brasileira),
p. 560, 561; Mensagens aos Jovens, p. 114; O Grande Conflito,
p. 471.
10 First Principles of the Reformation or The 95 Theses and the
Three Primary Works of Dr. Martin Luther, ed. Henry Wace and
C. A. Buchheim (London: John Murray, 1883), p. 127.

PERGUNTAS PARA

ref letir e

compartilhar
1

Que presente nos é dado
por Deus por meio da
justificação e santificação,
respectivamente?

2

Qual é a relação entre a
santificação e a ausência de
pecado?

3

O que a santificação significa
na vida cotidiana do cristão?

4

A santificação não produz
salvação, mas é um
testemunho necessário
dela. Discuta.
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SO ME N T E P E L A GRA Ç A
O homem no tanque de Betesda,
paralítico por 38 anos, não foi curado
porque merecia, mas porque Jesus
viu sua necessidade.
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SEMANA DE ORAÇÃO

Q U AR TA- F E IR A

Os Mandamentos
de Deus

Reflexo

um
do Seu Caráter

O que fazemos é devido
ao que nos tornamos

O

mundo cristão, às vésperas
da Reforma, era ocupado e
religiosamente vigoroso. A
maioria das pessoas daquele tempo era
piedosa e fiel à igreja. No entanto, sua
piedade, em grande parte, induzia ao
erro. O fato é reconhecido inclusive
pela historiografia católica: “As orações,
a vida e ensinos estavam longe do ideal
apostólico e das Escrituras.”1
A vida religiosa era frequentemente
marcada pelo formalismo e pela rotina.
Só em Colônia, na Alemanha, eram
oficiadas centenas de missas todos os
dias, mas nenhuma reunião de oração
era realizada no idioma local, e nenhuma
instrução era ministrada aos jovens.
As pessoas afluíam para os monastérios
em busca de segurança secular e espiritual. A Alemanha daquele tempo tinha 20
milhões de habitantes, dos quais 1,5
milhões eram sacerdotes e monges.
Os fiéis não eram encorajados a ler as
Escrituras Sagradas, mas a fazer peregrinações árduas (como até o “Sagrado
Manto de Cristo”, em Trèves, Alemanha)

ou a se maravilhar com a enorme
quantidade de coleções de relíquias.
Frederick III, chamado de Sábio,
Eleitor da Saxônia, soberano que
reinou sobre a região em que Lutero
viveu, tinha uma coleção com mais de
19 mil relíquias,2 que incluía “palha da
manjedoura de Jesus”, uma “varinha
da sarça ardente”, e “gotas de leite da
Virgem Maria”. A autenticidade desses
artefatos nunca era questionada.
Batalha contra as indulgências

A ordem de Jesus sobre realizar
“boas obras” (Mt 5:16) foi distorcida
para um modo totalmente estranho ao
evangelho. Quando Jesus perdoava os
pecados do povo (Mc 2:5; Jo 8:11), não
os sobrecarregava com mais castigo,
mas os despedia em paz. No entanto,
os teólogos medievais transformaram
a misericórdia de Jesus em um sistema
legalista complexo com base nas obras.
Diziam que era possível conseguir do
sacerdote, durante a confissão, o
perdão pela culpa, mas depois ainda

era necessário realizar as obras da
penitência para compensar o pecado.
Felizmente, havia a possibilidade
de isenção das obras da penitência.
Consequentemente, foi desenvolvida a
doutrina das indulgências para punição
dos pecados temporais. Começando na
Idade Média, tais indulgências podiam
ser compradas para os mortos que
estavam (supostamente) no purgatório.
Exceto pela interrupção das vendas de
indulgências após a Reforma, a doutrina
Católica Romana de indulgências ainda
existe até hoje.3
A Reforma surgiu devido à luta
sobre a legitimidade de obras como a
penitência e a venda de indulgências.
Os papas da época necessitavam de
recursos para financiar a construção da
catedral de São Pedro, em Roma, por
isso promoveram a venda de indulgências. O “negócio monetário escandaloso”4 começou a se espalhar, escreve o
historiador da Igreja Católica, Joseph
Lortz. Um dos pregadores mais proeminentes em favor da indulgência foi o
sacerdote dominicano, Johann Tetzel,
que prometia a seus fiéis: “Assim que o
ouro no caixão soar, a alma resgatada
para o céu vai voar.”5 Isso despertou
a ira do jovem professor de teologia
Martinho Lutero, em Wittenberg. Em
carta ao arcebispo Albrecht de Mainz
ele protestou contra essa deformação
da doutrina cristã: “Em lugar algum
Cristo ordenou a pregação da indulgência, e sim toda a ênfase na pregação
do evangelho.”6
Com base no relado do seu amigo,
Filipe Melâncton, Lutero escreveu essas
linhas em 31 de outubro de 1517, e
fixou as 95 teses concernentes às indulgências e obras de penitência na porta
da Igreja do Castelo de Wittenberg,
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O cristão vive ‘sob a lei,
mas sem a lei.’
Alemanha. A primeira tese caiu como
uma bomba: as obras não representam
punição pelo pecado. O arrependimento é a conduta constante da vida
cristã: “Quando nosso Senhor e Mestre
Jesus Cristo disse, ‘arrependei-vos’, Ele
queria que a vida dos fiéis fosse inteira
de arrependimento.”7
“Guarde os Mandamentos!”

No “Tratado de Boas Obras” (escrito
em 1520), o Reformador expôs quais
devem ser as obras dos cristãos. Boas
obras, apenas as que Deus requer e não
as que o povo demanda. Se alguém
quer saber que obras são essas, deve
ouvir Cristo falando ao moço rico: “Se
você quer entrar na vida, obedeça aos
mandamentos” (Mt 19:17).
Esses mandamentos são os Dez
Mandamentos, não os cânones eclesiásticos nem as tradições. Para guardar
esses mandamentos, é preciso ter a fé
que vem de Deus, que oferece o poder
necessário. Sem Cristo, as obras são
mortas.8 Sem as obras como uma consequência, a fé é apenas uma aparência
de fé: “Combine fé e boas obras, de
modo que a soma de toda a vida cristã
esteja combinada nas duas.”9 As obras
de Deus são “sinal e selo” de que a fé é
verdadeira.10 A fé manifesta a si mesma
em amor, e o amor na guarda dos
mandamentos.11
De modo que, os cristão vivem
“sob a lei, mas sem a lei.”12 “Sem a lei”
porque os crentes em Cristo podem
não ser condenados pela lei; “sob a
lei” porque ela permanece válida para
os nascidos de novo em Cristo. A lei é
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necessária para reconhecer o pecado
(Rm 3:20) e para reorientar a pessoa
– iluminada e motivada pelo Espírito
Santo – na direção da vontade de Deus
(Rm 8:4; Hb 8:10).
Ellen White escreve similarmente
que, realmente, a lei não pode salvar,
mas quando Deus a imprime no
coração, o cristão poderia e pode
cumpri-la.”13
Debatendo-se com os “antinomianos” (oponentes da lei) de dentro de suas
próprias fileiras, o reformador na época,
lamentou que muitos dos seus seguidores seriam favoráveis ao “doce evangelho”
apenas onde a justificação do pecado era
mais importante do que a justificação
do pecador. Ele suspeitava de que viria
um tempo em que as pessoas viveriam
segundo seu próprio entendimento
dizendo que Deus não existe.14
Deus chamou o povo do advento
para alertar sobre esse perigo e para
implorar fidelidade aos mandamentos
de Deus. Ele nos deu uma “mensagem
especial”, uma mensagem de reforma
para restaurar, preservar e seguir a “lei
de Deus”. Ellen White descreve o fato
como “última mensagem de advertência
ao mundo.”15 n
1 Joseph Lortz and Erwin Iserloh, Kleine Reformationsgeschichte
(Freiburg im Breisgau: Herder, 1969), p. 25.
2 Roland Bainton, Martin Luther, 4th ed. (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1962), pp. 54, 55.
3 Katechismus der katholischen Kirche (Munich: 1993), §
1494-1498.
4 Lortz e Iserloh, p. 41.
5 Martin Luther, 27th thesis, quoted from Ingetraut Ludolphy,
Die 95 Thesen Martin Luthers (Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1976), p. 23.
6 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition, Briefe
(Stuttgart: Metzler, 2002), v. 1, p. 111.
7 Ludolphy, p. 20.
8 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:

Metzler, 2003), v. 6, p. 204, 205. Infelizmente, o próprio Lutero
voltou às tradições eclesiásticas, quando pensou haver
descoberto elementos nos Dez Mandamentos que dependiam do
tempo em que foram dados, descrevendo o sábado como judeu,
o qual, no entanto, se originou na Criação (Gn 2:2, 3). Ao mesmo
tempo, ele precisou admitir que o culto ao domingo se originou
nas tradições eclesiásticas (Der große Katechismus [Munich:
Siebenstern, 1964], p. 37, 38).
9 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2003), v. 12, p. 289.
10 Ibid., v. 10/III, p. 225, 226.
11 Heinrich Bornkamm, Luthers Vorreden zur Bibel (Frankfurt/
Main: Insel Verlag, 1983), p. 179.
12 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2006), v. 39/I, p. 433.
13 Ellen G. White, Patriarcas e Profetas (Casa Publicadora Brasileira), p. 373.
14 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition, Deutsche
Bibel (Stuttgart: Metzler, 2003), v. 11/II, p 117.
15 Ellen G. White, Evangelismo (Casa Publicadora Brasileira), p. 225.

PERGUNTAS PARA

ref letir e

compartilhar
1

Por que, para os cristãos,
é importante conhecer suas
normas de conduta?

2

Que significado os
mandamentos de Deus têm
para nossa vida? Como
experimentamos a “liberdade
da lei” e a “liberdade pela lei”?

3

O que Lutero temia, já em
seu tempo? Aconteceu o
que ele havia previsto? Que
propósito o povo do advento
tem para nosso tempo?

ARTVNOW.COM

SEMANA DE ORAÇÃO

Q U I NTA -F E IRA

A

justificação
S

empre que os cristãos se
lembram da doutrina bíblica da
justificação pela fé, passam por
um despertamento, reavivamento e
reforma. Foi o que aconteceu quando
Martinho Lutero voltou aos escritos
do apóstolo Paulo (“Paulo, grande
Paulo”) atravessando uma tradição da
igreja, de mais de mil anos, e com essa
“suprema tese”1 deu início à Reforma
do século dezesseis.
No dia 24 de maio de 1738, na
rua Aldersgate, Londres, após John
Wesley ouvir o Prefácio aos Romanos,
de Lutero, começou um movimento
de reavivamento na Inglaterra, que
se tornou “uma época dominante da
história inglesa.”2
Foi o que também aconteceu em
1888, na assembleia da Associação
Geral, em Mineápolis, quando começou
um novo capítulo cristocêntrico na
igreja adventista com a contemplação
da justiça de Cristo. O fruto daquele
ponto da virada foi a publicação de
uma série de livros cristocêntricos escritos por Ellen White: Caminho a Cristo,
O Maior Discurso de Cristo, Parábolas de
Jesus, e O Desejado de Todas as Nações.
Por outro lado, quando os cristãos
se ocupavam com suas próprias realizações e méritos, sempre eram períodos de declínio. Já no segundo século
d.C., o foco de Paulo especificamente
na justificação pela fé, já não estava
sendo compreendido apropriadamente. Durante a Idade Média seus seguidores eram a minoria e às vésperas da
Reforma, a opinião prevalecente era “se
um homem fizer o que estiver em suas
forças, então Deus acrescentará Sua
graça.” Essa frase chocou Lutero e o
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fé
,
hoje

pela

Onde a teologia encontra
a vida cotidiana
levou a exclamar em seu discurso sobre
Romanos: “Ah, seus tolos!”3
Justificação de pecadores ou
justificação de Deus?

Se alguém considera essas circunstâncias no contexto da situação religiosa
do presente, elas parecem ter pouco
significado para hoje:
Na teologia moderna, a doutrina da
justificação desempenha apenas um papel secundário. Ela é considerada uma
polêmica limitada pelo tempo contra
o legalismo judaico durante a época
apostólica. Afinal, acontece em apenas
duas das epístolas de Paulo, portanto,
é de “importância secundária” para
a doutrina cristã da redenção. É uma
doutrina em extinção porque, assim o
dizem, a situação histórica para a qual
foi formulada é irrelevante hoje.
Uma exceção à atual falta de
interesse é registrada apenas na área da
política ecumênica da igreja, onde
a “Declaração Conjunta” de 1999 entre
o Concílio Pontifical para a Promoção

da Unidade Cristã e a Federação
Mundial Luterana reivindicaram um
“consenso principal” sobre a doutrina
da justificação, à qual o Papa Bento XVI
considerou “um marco no caminho
para a unidade cristã.”4 Mas desde
aquele tempo tem havido muito
silêncio em relação a esse documento,
pois, segundo muitos comentaristas,
diz apenas com outras palavras o
que continua a ser compreendido de
modo diferente.
Finalmente, a maioria das pessoas,
muitas vezes seculares, não mais procuram um “Deus misericordioso” como
Lutero fez, mas questionam se esse
Deus realmente existe. Se sim, então Ele
devia justificar a Si mesmo por todo
sofrimento e mal deste mundo!
É verdade que a maioria das pessoas
com mente secular não é ateísta agressiva. A atitude prevalecente entre elas é
de “ateísmo prático”, uma perspectiva
em que não se está brigando contra
Deus, mas, simplesmente, O ignorando,
porque se vive muito bem sem Ele.

A única solução para esse dilema pode ser
encontrada em Jesus de Nazaré, o ‘Homem absoluto’,
cuja vida, morte e ressurreição garante
a salvação presente e futura.
Nosso desafio

Como cristãos, de que modo
podemos abordar pessoas como essas e
despertar o interesse pelo evangelho? A
maioria não sabe o que é pecado, muito
menos que ele é a principal ofensa
contra Deus (Sl 51:5-11). Eles também
não sabem que o pecado pode ser
perdoado (1Jo 2:2) e que parte de uma
vida realizada depende da paz (Rm 5:1)
e da esperança (Tt 2:11-14) que não é
encontrada neste mundo.
Enquanto parece que as pessoas
não têm espaço para Deus, no nível
horizontal elas sofrem com a culpa:
conflito interpessoal, injustiça social
e política, guerras entre as nações e a
destruição da natureza – a própria base
de nossa existência.
A pregação dos cristãos adventistas
do sétimo dia pode se conectar a essa
autoconscientização das pessoas, de
várias maneiras: Reconhecemos que
nossa alienação de nós mesmos e de
nosso meio ambiente reside na alienação
do nosso Doador da vida e Criador.
O veredito do apóstolo é claro: “Não
há ninguém que entenda, ninguém que
busque a Deus. Todos se desviaram”
(Rm 3:11, 12, NVI).
Nossa experiência testifica da
veracidade da declaração das Escrituras:
“Será que o etíope pode mudar a sua
pele? Ou o leopardo as suas pintas?
Assim também vocês são incapazes de
fazer o bem, vocês, que estão acostumados a praticar o mal” (Jr 13:23, NVI).
O problema reside nem tanto
nas circunstâncias, mas na própria
humanidade que é incapaz de se
controlar e de encontrar soluções
para este mundo. Como Jesus afirma e

Paulo confirma, “do coração saem os
maus pensamentos (Mt 15:19, NVI) e
nós somos “vendidos como escravos
ao pecado” (Rm 7:14, NVI). Pecado
(no singular, como uma situação) é
finalmente estar se afastando de Deus
e seguindo na direção da criação: pensamos que podemos dirigir nossa vida.
Essa atitude nos induz aos pecados
(plural, ações do pecado).
O que faremos, então?

A única solução para esse dilema
pode ser encontrada em Jesus de Nazaré,
o “Homem absoluto”, cuja vida, morte e
ressurreição garante a salvação presente
e futura. Ele viveu entre nós “no mundo”,
mas não “era do mundo”. Ele é o caminho
de volta a Deus, porque, como Filho de
Deus, Ele é a própria “revelação de Deus”
(veja João 14:6, 9).
Se somos honestos, reconhecemos
que a aspiração humana para alcançar
o “o mundo selvagem” é realmente
utópica. A despeito dos grandes avanços tecnológicos – pense em poder
nuclear, exploração do espaço, reino
digital de bits e bytes – esse “mundo
perfeito” permanece elusivo. Os pecadores são incapazes de criar algo sem
pecado! A “nova Terra, onde habita
justiça” (2Pe 3:13, NVI), só pode ser
prometida e oferecida por Deus; então
poderá ser ansiada e aguardada pelos
seguidores de Deus.
Tudo isso torna a doutrina de
salvação cristã em uma opção atemporal
e indispensável para os seres humanos
perdidos e sem esperança. O povo
do advento está sendo chamado para
pregar ao mundo essa mensagem que
é para o nosso tempo: Somente “em

Cristo” podemos fazer paz com Deus e
uns com os outros. Somente Seu amor
dá significado à vida e esperança para
um mundo em que reina a justiça!
Como Ellen White escreveu: “De todos
os professos cristãos, os adventistas do
sétimo dia devem ser os primeiros a
exaltar Cristo perante o mundo.”5 n
1 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2004), v. 21, p. 219.
2 William Lecky, quoted in Julius Roessle, Johannes Wesley, 2ª ed.
(Giessen: Brunnen, 1954), p. 24.
3 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2007), v. 56, p. 274.
4 IdeaSpektrum 46 (Novembro 2005): 12.
5 Ellen G. White, Evangelismo (Casa Publicadora Brasileira), p 188.

PERGUNTAS PARA

ref letir e

compartilhar
1

Por que as pessoas ao
nosso redor têm tão pouca
apreciação pela doutrina da
justificação dos pecadores?

2

Por que os adventistas do
sétimo dia necessitam
experimentar um reavivamento?
Qual é nossa tarefa para este
tempo?

3

O que dá a você a confiança e
esperança neste mundo que
acredita que pode salvar a si
mesmo, embora se encontre à
beira de um buraco sem fundo?
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A

Reforma do século dezesseis
é um dos grandes eventos da
história da humanidade. Para
os historiadores, é o divisor entre o
período medieval e o moderno. No
entanto, para os fiéis protestantes
(inclusive os adventistas do sétimo
dia), a Reforma representa uma
intervenção divina. O Cristianismo
devia se alinhar com as doutrinas e
práticas nos padrões da Palavra bíblica,
não de tradições humanas. Aí está a
essência dessa enorme turbulência
religiosa que acabou com a “Idade
Média”. Como Ellen White escreveu:
“[O Protestantismo] firma o princípio
de que todo o ensino humano deve
subordinar-se aos oráculos de Deus.”1
“Venha, querido último dia!”2

Esse importante princípio fez de
Martinho Lutero não apenas um reformador em relação à dúvida de como
uma pessoa é justificada perante Deus,
mas também em relação à renovação do
cristianismo primitivo no que concerne
ao último dia.3
Os cristãos medievais criam na
segunda vinda de Cristo, mas essa
promessa era especialmente um assunto
de medo e terror. Sem a certeza da
salvação, o fim parecia como um “dia
de vingança e horror”, escreveu o monge franciscano medieval Thomas de
Celano, quando o “juiz vem fazer justiça
com severidade.” Mas Lutero, baseado
no estudo da Bíblia, trouxe a alegria dos
primeiros cristãos de volta à espera pelo
fim, porque reconheceu que a esperança
cristã é a “melhor esperança” (Hb 7:19),
a “esperança viva” (1Pe 1:3) e, portanto,
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nunca

terá fim

Aguardando a Segunda
Vinda de Jesus
“a abençoada esperança” (Tt 2:13).
Podemos facilmente compreender
o desejo apaixonado pela liberdade em
Cristo que o reformador experimentou
em sua caminhada de fé. Quanto
mais idoso Lutero ficava, mais forte se
tornava a sua espera. A promessa do
retorno de Cristo foi para ele “um doce
e alegre sermão”. Se esse dia não viesse,
o Reformador não queria ter nascido.
Assim, é compreensível que ele tivesse
apenas um pedido para Deus durante
todas as lutas e tristezas de sua vida:
“O Senhor prometeu o dia em que
vai nos redimir de todo o mal. Se for
possível, que ele venha agora mesmo,
e acabe com nossa miséria.”4

ainda não conseguem enxergar. Já são
justos diante de Deus, mas ainda vivem
em um mundo fragmentado, distanciado de Deus. Considerando o princípio
bíblico do “já” e “ainda não” podemos
compreender a paixão e desejo com o
qual Lutero esperava pelo dia do retorno de Cristo. Nós, que temos a certeza
do dom da salvação baseado na confiança e fé em Deus, iremos – enquanto
permanecermos em Deus – esperar pelo
dia com um desejo fervente e profunda
alegria, quando a redenção pessoal se
tornará na redenção de toda a criação.
Como expressado por Lutero: “Ajuda,
querido Senhor Deus, que o bendito dia
do Seu santo futuro possa vir logo.”5

Um “ter” e um “ainda não ter”

Sinais dos tempos –
“Um sermão doce e alegre”

A vida do cristão neste mundo,
explicou Lutero, é uma vida cheia de
tensões. O estado do crente é um “ter”
e ao mesmo tempo um “ainda não ter”,
um “ser” e um “ainda não ser”. Os
cristãos já têm a salvação pela fé, mas

A esperança pelo retorno de Cristo
se tornou cada vez mais forte à medida
que o Reformador avançava em idade
porque muitas vezes se sentia impotente
para lidar com a humanidade e o mundo.

A vida do cristão neste mundo,
explicou Lutero, é uma vida
cheia de tensões.
Ficou claro para ele que nem os
príncipes nem o papa eram capazes de
resolver os problemas da humanidade:
“O mundo é o filho do inimigo [...]
ninguém pode cuidar ou instruí-lo.”
E “nenhuma pregação, grito, admoestação, ameaça ou súplica” pode mais
ajudar. Ele é a “taverna do inimigo”, o
“reverso dos Dez Mandamentos” é sua
marca e, portanto, é, e permanece sendo
um “covil de ladrões”.
Somente a vinda de Cristo pode
ajudar, porque no mundo, os cristãos
são “cercados por uma multidão de
demônios.” O papa e o imperador
colocaram sua esperança na política, e
as pessoas os consideram seus “salvadores”. Entretanto, Lutero os advertiu a
esperar pelo “verdadeiro Salvador”, que
fez a real promessa do Seu retorno.”
Para que Sua igreja fosse fortalecida
nessa expectativa, Cristo indicou
“os sinais dos tempos”, incluindo os
desastres naturais e guerras. O sinal
mais claro para Lutero eram os grandes
perigos do seu tempo, que ainda são
relevantes hoje: o declínio da fé dentro
da cristandade e o conflito entre o islã
e o cristianismo. Com grande preocupação, Lutero observou o distanciamento da igreja papal do evangelho e a
onda de expansão do islã que já havia
inundado o sudeste da Europa e, em
1529, chegara às portas de Viena. Mas
ele também viu um sinal distinto do
julgamento vindouro na ingratidão
dos seguidores da Reforma em relação
à luz que haviam recebido: “Profetizo
sobre a Alemanha, não segundo as
estrelas, mas conforme a teologia, e
proclamo contra ela a ira de Deus. [...]

Vamos apenas orar, e não desprezar a
Deus e Sua Palavra!”6
Segundo Lutero, todos os sinais
ocorrem para o encorajamento dos
fiéis e para o julgamento dos infiéis. Os
últimos ainda têm “graça” para não se
preocuparem com eles, enquanto que
os primeiros provavelmente poderão
ver a “ira de Deus” sobre eles, mas não
serão atingidos, pois Deus preservará o
Seu povo.
O Reformador não quis argumentar sobre quantos dos sinais já haviam
se cumprido, mas ele estava convencido de que a “maioria [dos sinais] já
havia acontecido” e esse era um motivo
para os cristãos se alegrarem apesar
dos desastres e aflições. Essa alegria é a
característica dos verdadeiros intérpretes da Bíblia, porque “os observadores
das estrelas e adivinhos” – provavelmente Lutero estava pensando nos
astrólogos e esotéricos – estão falando
apenas em catástrofes. Só os cristãos
compreendem a “alegre, doce palavra,
‘sua redenção’ (Lc 21:28)”. Portanto, o
retorno de Cristo deve ser visto pelos
olhos da esperança cristã, não pelos
olhos da razão secular.
Lutero pensava que os cristãos
tinham de “morder a bala” e beber o
“copo de fel”, mas depois a “doçura”
viria. É por isso que Cristo está chamando Sua família para se levantar e se
alegrar. Mesmo que a proclamação do
evangelho não seja bem recebida pela
maioria das pessoas, o “pequeno povo”
vai compreender e irá orar e trabalhar
com vistas à volta de Cristo, porque,
como observado por Lutero, “o inverno
está sendo longo o suficiente, que

venha um lindo verão, e um verão que
nunca termine.”7 n
1 Ellen

G. White, O Grande Conflito (Mountain View, Calif.:
Pacific Press Pub. Assn., 1911), p. 204.
2 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition, Briefe
(Stuttgart: Metzler, 2002), v. 9, p. 175.
3 Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers, 4th ed. (Gütersloh:
Gütersloher Verlagshaus, 1975), p. 351.
4 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition (Stuttgart:
Metzler, 2005), v. 34/II, p. 466.
5 Martin Luther, Luthers Schriften: Weimar Edition, Tischreden
(Stuttgart: Metzler, 2000), v. 5, nº 5777.
6 Ibid., v. 3, nº 3711.
7 Luther, Luthers Schriften, v. 34/II, p. 481.

PERGUNTAS PARA

ref letir e

compartilhar
1

Como Martinho Lutero avaliou
os esforços humanos para
obter salvação? Compare
sua análise com os conceitos
modernos de salvação.

2

Que papel a esperança
da segunda vinda de Cristo
desempenhou na religião
de Lutero?

3

Até que ponto a expetativa
de Lutero quanto aos eventos
finais diferiam da humanidade
medieval?

4

O que a esperança na segunda
vinda de Cristo significa para
sua vida hoje?
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“

T

orne-se distinto e claro o assunto
de que não é possível efetuar coisa
alguma em nossa posição diante
de Deus ou no dom de Deus para nós,
por meio do mérito de seres criados.”
“Eis aqui uma oportunidade para
a falsidade ser aceita como verdade. Se
alguém pode merecer a salvação por
alguma coisa que faça, encontra-se,
então, na mesma posição que os
católicos para fazer penitência por seus
pecados. A salvação, nesse caso, consiste
em parte numa dívida, que pode ser
quitada com o pagamento. Se o homem
não pode, por qualquer de suas boas
obras, merecer a salvação, então ela tem
que ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque
ele aceita Jesus e crê nEle. A salvação é
inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia.
E toda essa discussão estará terminada
logo que seja estabelecida a questão de
que os méritos do homem caído, em
suas boas obras, jamais poderão obter a
vida eterna para ele.
Inteiramente de graça

“A luz que me foi dada por Deus
coloca esse importante assunto acima
de qualquer dúvida em minha mente. A
justificação é inteiramente de graça, não
sendo obtida por nenhuma obra que o
homem caído possa efetuar. Em linhas
claras foi-me apresentado o assunto de
que se o rico possui dinheiro e propriedades, e faz uma oferta dos mesmos
ao Senhor, surgem falsas ideias para
arruinar a oferta com o pensamento de
que ele mereceu o favor de Deus, e de
que o Senhor está sob a obrigação para
com ele de considerá-lo com especial
favor por causa dessa dádiva.
“Tem havido mui pouca instrução,
em linhas claras, sobre esse ponto. O
Senhor emprestou ao homem, em
custódia, os Seus próprios bens – meios
que Ele requer sejam devolvidos a Ele
quando Sua providência o indicar e
a edificação de Sua causa o exigir. O
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A

certeza
da

salvatção
Deixe que a graça transforme
sua vontade e ações
Ellen G. White

Senhor deu o intelecto. Ele deu a saúde
e a habilidade de obter lucros terrenos.
Criou as coisas da terra. Manifesta Seu
poder divino para desenvolver todas as
suas riquezas. Elas são Seus frutos provenientes de Sua própria lavoura. Ele deu
o sol, as nuvens, as pancadas de chuva,
para fazer com que a vegetação floresça.
“Como servos empregados por Deus,
colhestes Seus frutos a fim de usar de
maneira econômica o que vossas necessidades requeriam e deixar o restante à
disposição de Deus. Podeis dizer com
Davi: “Porque tudo vem de Ti, e das Tuas
mãos To damos” (1Cr 29:14). Assim a
satisfação do mérito da criatura não pode
consistir em restituir ao Senhor o que Lhe
pertence, pois isso sempre foi Sua própria
propriedade a ser usada como Ele determinar em Sua providência.
Perdendo o favor de Deus

“Pela rebelião e apostasia o homem
perdeu o favor de Deus; não os seus
direitos, pois ele só teria valor se fosse

revestido do amado Filho de Deus. Esse
ponto precisa ser compreendido. Ele
perdeu os privilégios que Deus, em Sua
misericórdia, lhe havia concedido como
dom gratuito, como tesouro em custódia, a ser usado para promover Sua
causa e Sua glória, e para favorecer os
seres criados por Ele. No momento em
que a obra das mãos de Deus recusou
obedecer às leis do reino de Deus, nesse
próprio instante ele se tornou desleal ao
governo de Deus e se fez inteiramente
indigno de todas as bênçãos com as
quais Deus o havia favorecido.
“Essa foi a posição da humanidade
depois que o homem se divorciou de
Deus pela transgressão. Então ele não
tinha mais direito a uma inspiração de
ar, a um raio da luz do sol ou a uma
partícula de alimento. E a razão de o
homem não ter sido destruído era que
Deus o amou de tal maneira que deu
o Seu Filho amado para que sofresse a
penalidade da transgressão dele. Cristo
Se prontificou a Se tornar o penhor e

substituto do homem, para que ele, por
meio de graça sem igual, tivesse outra
prova – uma segunda oportunidade –
tendo a experiência de Adão e Eva como
advertência para não transgredir a lei de
Deus como eles o fizeram. E, visto que o
homem desfruta as bênçãos de Deus na
dádiva da luz do Sol e na dádiva do alimento, deve haver da parte do homem
um respeito diante de Deus em grato
reconhecimento de que todas as coisas
provêm dEle. Tudo que Lhe é prestado
como retribuição é somente o que Lhe
pertence por ser o Doador.
“O homem quebrou a lei de Deus,
e, por intermédio do Redentor, foram
feitas novas e recentes promessas
numa base diferente. Todas as bênçãos
precisam vir por meio de um Mediador.
Agora todo membro da família humana
está inteiramente entregue nas mãos
de Cristo, e tudo que possuímos – quer

S OM E N T E
PELA G R A ÇA

I N T E L L E C T U A L

R E S E R V E

I N C

Jesus nunca
mandou ninguém
embora. Mesmo os
marginalizados e
desprezados, eram
bem recebidos
ao círculo dos
cuidados de Jesus.

seja o dom de dinheiro, de casas, de
terras, de faculdades de raciocínio, de
força física, ou de talentos intelectuais
– nesta vida presente, e as bênçãos da
vida futura, é colocado em nosso poder
como tesouros de Deus a ser aplicados
fielmente para benefício do homem.
Todo dom é assinalado pela cruz e traz
a imagem e a inscrição de Jesus Cristo.
Todas as coisas provêm de Deus. Desde
os menores benefícios até à maior bênção, tudo flui através do Conduto único
– a mediação sobre-humana salpicada
com o sangue cujo valor é inestimável
porque era a vida de Deus em Seu Filho.
“Ora, nenhuma pessoa pode dar alguma coisa a Deus que já não seja dEle.
Tenham isto em mente: “Tudo vem de Ti,
e da Tua mão To damos” (1Cr 29:14).
Deve ser mantido diante do povo, aonde quer que formos, que não possuímos
nada, nem podemos oferecer coisa

alguma, em valor, em obras, em fé, que
primeiro não tenhamos recebido de
Deus e sobre que Ele não possa colocar
a mão em qualquer tempo e dizer: Eles
são Meus – dons, bênçãos e talentos que
Eu vos confiei, não para vos enriquecerdes, mas para sábio desenvolvimento
em benefício do mundo.
Tudo é de Deus

“A criação pertence a Deus. Se abandonasse o homem, o Senhor poderia
deter-lhe imediatamente a respiração.
Tudo que ele é e tudo que ele possui
pertence a Deus. O mundo inteiro é
de Deus. As casas dos homens, suas
aquisições pessoais, tudo que é valioso
ou brilhante é a própria dotação de
Deus. Tudo isso é Sua dádiva para ser
devolvida a Deus para ajudar a cultivar
o coração humano. As ofertas mais
esplêndidas podem ser colocadas sobre

SEMANA DE ORAÇÃO

SE G U N D O S Á BA DO
A razão pela qual tantos não conseguem ser obreiros
bem-sucedidos é que agem como se Deus dependesse
deles e pensam ter que sugerir a Deus o que Ele deve
fazer com eles, em vez de confiarem no Senhor.
o altar de Deus, e os homens enaltecerão, exaltarão e louvarão o doador por
sua liberalidade. Em quê? “Tudo vem de
Ti, e da Tua mão To damos” (1Cr 29:14).
Nenhuma obra do homem pode fazer
com que mereça o amor perdoador de
Deus, mas o amor de Deus, imbuindo
a alma, o levará a efetuar as coisas que
sempre foram requeridas por Deus e
que o homem deve realizar com prazer.
Ele só efetuou o que o dever sempre
requereu dele.
“Os anjos de Deus no Céu que
jamais caíram fazem continuamente
Sua vontade. Em tudo que eles fazem
no seu laborioso encargo de misericórdia para nosso mundo, amparando,
guiando e guardando a obra das mãos
de Deus ao longo dos séculos – tanto os
justos como os injustos –, eles podem
dizer verdadeiramente: “Tudo é Teu.
Das Tuas mãos To damos.” Quem dera
o olhar humano pudesse ter vislumbres
dos anjos! Quem dera a imaginação
pudesse compreendê-los e demorar-se
sobre o esplêndido e glorioso serviço
dos anjos de Deus e dos conflitos
em que se empenham em favor dos
homens, para os proteger, guiar e conquistar, e para desviá-los das ciladas de
Satanás. Quão diferente seria a conduta
e o sentimento religioso! […]
Poder sobrenatural para obras
sobrenaturais

“A razão pela qual tantos não conseguem ser obreiros bem-sucedidos é que
agem como se Deus dependesse deles e
como se tivessem que sugerir a Deus o
que Ele deve fazer com eles, em vez de
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confiarem no Senhor. Põem de lado o
poder sobrenatural e deixam de realizar
a obra sobrenatural. Confiam em todo
o tempo em suas próprias faculdades
humanas e nas de seus irmãos. São
tacanhos em si mesmos e sempre estão
julgando segundo sua finita compreensão humana. Precisam de ajuda, pois
não têm poder do alto. Deus nos
dá o corpo, vigor cerebral, tempo e
oportunidade para trabalhar. Requer-se
que todos sejam utilizados ao máximo.
Unindo a humanidade com a Divindade, pode-se realizar uma obra tão
duradoura como a eternidade. Quando
os homens pensam que o Senhor cometeu um erro em seus casos individuais,
e determinam seu próprio trabalho, eles
se depararão com o desapontamento.
“Pela graça sois salvos, por meio
da fé; e isso não vem de vós; é dom de
Deus” (Ef 2:8). Aqui há verdade que
desdobrará o assunto à sua mente, se
não a vedarem aos raios de luz. A vida
eterna é um dom infinito. Isso a coloca
fora da possibilidade de ser ganha por
nós mesmos, pois é infinita. Precisa
ser forçosamente uma dádiva. E, como
tal, tem que ser recebida pela fé, e
oferecendo a Deus gratidão e louvor.
Sólida fé não conduzirá ninguém ao
fanatismo, nem a desempenhar o papel
do servo indolente. É o fascinante
poder de Satanás que leva os homens a
olhar para si mesmos, em vez de olharem para Jesus. A justiça de Cristo deve
ir à nossa frente para que a glória do
Senhor seja a nossa retaguarda. Se fazemos a vontade de Deus podemos aceitar
grandes bênçãos como generosa dádiva

de Deus, mas não em virtude de algum
mérito em nós; este é sem valor. Realizem a obra de Cristo, e vocês honrarão
a Deus e serão mais do que vencedores
por meio dAquele que nos amou e
deu a vida por nós, para que tivéssemos
vida e salvação em Jesus Cristo. n

Este artigo foi extraído do livro Fé e Obras
(Casa Publicadora Brasileira), p. 19-28. Os
adventistas do sétimo dia acreditam que
Ellen G. White (1827-1915) exerceu o dom
de profecia bíblico durante mais de 70
anos de ministério público.

PERGUNTAS PARA

ref letir e

compartilhar
1

Como a fé e as obras
se referem à divina graça
e redenção?

2

Como podemos ter a certeza
da salvação?

3

O que podemos levar a
Deus ao aceitarmos
Seu convite de graça? O que
podemos fazer por Deus
quando nos comprometemos
com Sua graça?

Adoração Infantil
PRIMEIRO SÁBADO

Gary Wagner e Deena Bartel-Wagner

e
D us

A verdade
sobre

É

“

hora do culto familiar”, chamou
o papai. “Tragam as Bíblias.”
Lucas, Taís e João pegaram
suas Bíblias, e após a oração, papai
perguntou: “Vocês sabiam que
houve um tempo em que as pessoas não tinham Bíblias em casa?”
“Por quê? Eles não tinham
dinheiro para comprar?” perguntou João.
“As Bíblias e os outros livros
eram muito caros porque eram
copiados à mão”, explicou a mamãe.
“E sabe, as Bíblias eram escritas
em latim, e a maioria das pessoas
não entendia essa língua.”
“Então como eles aprenderam
sobre Jesus?” perguntou Taís.
“O pastor contava as histórias
da Bíblia para eles, na igreja”, disse
papai. “Porém, o problema é que
alguns diziam que Deus era mau e
queria machucar as pessoas.
Lucas, por favor, leia para nós o
Salmo 11:7?”
Lucas leu, “O Senhor faz o que é
certo e ama a honestidade.” (NTLH)
“Este verso nos diz que Deus
sempre faz o que é certo. Ele nunca
diz, pensa ou faz nada errado”,
disse papai.
F O T O :

S T O C K B Y T E

“No Jardim do Éden, Satanás
disse uma mentira a Eva, e ela
acreditou nele”, disse João. “Ela não
confiou no que Deus tinha dito.”
“Deus queria estar com todos
os Seus amigos na terra”, disse
papai. “Mas à medida que a terra
ficou mais populosa algumas
pessoas começaram a contar a
história que Satanás inventou
sobre Deus, dizendo que Ele é
muito severo.” “Martinho Lutero,
um menino que morava na Alemanha, ouviu essas histórias sobre a
severidade de Deus e achava que
Ele estava bravo com ele. Por isso,
Martinho tentava viver uma vida
perfeita”, disse mamãe. “Ele aprendeu a ler o latim e estudou para
ser advogado. Um dia durante
uma terrível tempestade, Martinho
prometeu que iria trabalhar para
Deus. Ele se tornou um pastor e
cada vez mais, estudava a Bíblia.
No entanto, Martinho não estava
feliz. Ele ainda acreditava que
precisava viver uma vida perfeita.
Quanto mais ele tentava, mais
triste ele ficava.”
“Mas se Martinho amava a
Jesus, por que ele era tão triste?”,

perguntou Taís.
“Vamos falar mais sobre isso
amanhã, durante nosso culto”,
disse o papai.

Verso bíblico

“Pois toda a Escritura Sagrada
é inspirada por Deus e útil
para ensinar a verdade,
condenar o erro, corrigir as
faltas e ensinar a maneira certa
de viver” (2Tm 3:16, NTLH).

Atividade

Quando você pensa em
Deus, que figura vem à sua mente?
Desenhe um retrato de Deus para
mostrar para sua família.

Pergunta
para pensar

Se você não tivesse uma
Bíblia, como se lembraria das
coisas que Deus quer que você
saiba sobre Ele?
A Semana de Oração Infantil foi escrita por Gary Wagner e sua
esposa Deena Bartel-Wagner. Gary é pastor na Associação de
Nova Iorque. Deena usa seus talentos de comunicação como
editora do Ministério Adventista de Capelania, na Associação
Geral. Eles aguardam ansiosamente pelo retorno do seu
Salvador Jesus Cristo.

Novembro 2017 | Adventist World

23

Adoração Infantil
DOMINGO

plano

S T O C K B Y T E

O

de
resgate de Deus

L

ucas estava ansioso pelo culto
familiar. Ele queria ouvir mais
sobre a história de Martinho
Lutero. Após Taís orar, papai recapitulou que o pecado é resultado
da desobediência e ele separa as
pessoas de Deus. Ele também
lembrou à família que Satanás
quer que as pessoas acreditem que
Deus é severo e mau. Martinho
Lutero acreditava nisso e sempre
se esforçava para fazer tudo certo e
viver uma vida perfeita.
“Um dia, enquanto Martinho
estava lendo o livro de Romanos,
algo mudou sua vida”, disse o papai.
“Vamos ler Romanos 1:16, 17.
“Eu não me envergonho do
evangelho, pois ele é o poder de
Deus para salvar todos os que
creem [...] Pois o evangelho
mostra como é que Deus nos aceita:
é por meio da fé, do começo ao
fim (NTLH) Como está escrito:
‘O justo viverá pela fé’” (NVI)
Lucas perguntou: “O evangelho
não é a história de Jesus e da
Sua vida?”
“É isso mesmo”, concordou
o papai.
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“Paulo está dizendo que se
as pessoas crerem na história de
que Jesus morreu, eles podem
ser salvos por Deus.”
Lucas disse: “Mas, eu não
tenho certeza do que significa a
pessoa ‘ser aceita por Deus’.”
“Significa uma pessoa que,
para Deus, não fez nada errado”,
disse o papai. “Romanos 3:10 diz
que não existe nenhum ser humano sem pecado. Deus é o único
que sempre está certo. Martinho
descobriu que Romanos 1 nos diz
que Deus tinha um plano para tirar o homem do pecado. A morte
de Jesus na cruz, era parte desse
plano. Devemos ter fé que Ele irá
nos salvar.”
“Então, Martinho começou a
contar para outras pessoas”, disse
a mamãe. “Ele até fez uma lista
com 95 ideias sobre esse assunto
e pregou na porta da sua igreja,
em Wittenberg, Alemanha. Foi aí
que outras pessoas começaram
a aprender que Deus queria que
eles confiassem em Seu plano.”
“Mais ou menos nessa mesma época, um homem chamado

Johannes Gutenberg inventou a
imprensa, uma máquina que podia
ser usada para imprimir a Bíblia”,
disse o papai. “E os estudiosos
começaram a traduzir a Bíblia para
o inglês. Logo, muitas pessoas
podiam ler sua própria Bíblia.”
E Lucas decidiu: “Eu vou
começar a estudar minha Bíblia
todos os dias.”

Verso bíblico

“Tu és justo, ó Senhor
Deus; as tuas leis são certas”
(Sl 119:137, NTLH)

Atividade

Encontre no mapa a cidade
de Wittenberg, na Alemanha.
Faça uma lista sobre as
razões por que você quer contar
aos outros sobre Deus.

Pergunta
para pensar

Você acha que Martinho
Lutero precisou de coragem para
pregar sua lista de ideias na porta
da sua igreja?

Adoração Infantil
SEGUNDA-FEIRA

mo

Segurando
a

de Jesus

L

ucas e sua família abriram a
porta do barracão e começaram
a tirar as ferramentas de
jardim. A tempestade com vento
durante a noite tinha provocado
um grande estrago. Taís e João começaram a recolher os galhos do
chão. Mamãe mandou Lucas ajudar seu pai, que estava montando
uma escada perto da casa. Papai
ia tirar os galhos de árvore que o
vento tinha levado para o telhado.
Papai subiu na escada até lá
em cima.
“O senhor subiu muito alto”,
disse Lucas.
Rapidamente, papai puxou
os galhos do telhado, voltou para
a escada e olhou para Lucas,
lá embaixo.
“Esta escada me lembra do que
falamos no culto”, disse o papai.
“O que a escada tem que ver
com o pecado e ser justo?” perguntou Lucas. “Corra, vá chamar a mamãe, a Taís e o João”, disse o papai.
Quando todos chegaram, o papai disse: “Nós estamos estudando que o pecado nos separa de
Deus. Esta escada me fez pensar
sobre Jesus, Sua morte, e o que
ela significa para nós. Mesmo que
vocês e eu estiquemos o braço
o máximo que pudermos, não
vamos conseguir tocar o braço
um do outro. Quando Adão e Eva
pecaram, criaram uma distância
entre eles e Deus.”
“Mas Deus enviou Jesus para
morrer por nossos pecados”, disse
Taís. “Isso não acabou com a
distância.”
“É verdade!” disse o papai.
“Jesus Se tornou o mediador,
ou seja, ficou entre Deus e

cada um de nós.”
“Mamãe, você pode subir até
a metade da escada?” perguntou
o papai. “Depois que Jesus viveu
uma vida sem pecado, morreu e
ressuscitou outra vez, Ele acabou
com a distância entre nós e Deus.
Agora, se eu esticar o meu braço
na direção da mamãe, e ela esticar
o braço dela na minha direção,
nossas mãos vão se tocar. Lucas,
é a sua vez. Suba nos primeiros
degraus da escada e estenda seu
braço para a mamãe.”
Cuidadosamente, Lucas subiu
na escada, estendeu o braço e
tocou a mão da mamãe.
“Quando aceitamos a Jesus,
estendemos nossa mão para Ele.
Jesus estende a Sua mão para
nós. Então, não solte a mão de Jesus!”, disse o papai “Ele é a ligação
entre nós e Deus.”

Verso bíblico

“Pois existe um só Deus e
uma só pessoa que une Deus
com os seres humanos –
o ser humano Cristo Jesus”
(1Tm 2:5, NTLH).

Atividade

Lucas e seus pais estenderam seus braços para mostrar
como Jesus é o mediador entre
as pessoas e Deus. Tente fazer o
mesmo com sua família.

Pergunta
para pensar

O que aconteceria se Jesus
não estivesse segurando a nossa
mão e a mão de Deus?
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TERÇA-FEIRA

Lavando a

sujeira

L

ucas, Taís e João estavam
trabalhando na horta e no
jardim quando a mamãe os
chamou para entrar. “Tenho
uma coisa para mostrar a vocês”,
ela disse.
Os três correram para lavar as
mãos cheias de terra e entraram
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em casa. Mamãe estava em pé
perto do balcão da cozinha com
dois vasos de flores brancas na
sua frente.
“Quando coloquei as flores
dentro do vaso, comecei a pensar
no nosso culto”, disse a mamãe.
“Estamos falando sobre como
a morte de Jesus nos justificou
diante de Deus. Essas flores me
fizeram lembrar do que acontece
depois que somos justificados.
Vou colocar um pouco de tinta na
água do vaso. Viram como a água
muda de cor?”
“Ficou vermelha”, disse João. “
“Isso mesmo”, disse a mamãe.
“A água vermelha simboliza o
sangue de Jesus, e as flores brancas são nossa vida. Continuem
olhando as flores e vejam o que
vai acontecer. Sabemos que quando Jesus morreu, Ele derramou
Seu sangue por nós.”
A mamãe explicou: “A palavra
redenção também significa Jesus
derramar Seu sangue por nós.
Significa que o sangue de Jesus
nos purifica de nossos pecados e
nos torna espiritualmente limpos.
Enquanto não aceitamos Cristo
e Sua morte, nossa vida é suja,
igual às mãos de vocês antes de
serem lavadas.”

“Olha! As pétalas das flores
brancas estão ficando vermelhas!”
disse Lucas com entusiasmo.
“A tinta vermelha na água está
sendo absorvida pelas pétalas das
flores”, disse a mamãe. “Quando
aceitamos Jesus e O seguimos,
nossa vida fica assim. Começamos
a mudar e a tratar as pessoas de
modo diferente. Quando pedimos
que Jesus nos ajude a dizer e a
fazer as coisas certas, podemos
vencer a tentação e deixamos de
fazer as coisas erradas que antes
tínhamos vontade de fazer.”
E a mamãe acrescentou: “Assim
como a água colorida transformou
a flor branca em vermelha, a vida
de Jesus nos transforma.”
“Eu amo Jesus e quero ser
transformado”, disse Lucas.
“Eu também”, disse Taís.

Verso bíblico

“Porém Ele estava sofrendo
por causa dos nossos pecados,
estava sendo castigado por
causa das nossas maldades.
Nós somos curados pelo
castigo que Ele sofreu, somos
sarados pelos ferimentos que
Ele recebeu” (Is 53:5, NTLH).

Atividade

Cante com sua família o
hino “Precioso é Jesus Para Mim”
(Hinário Adventista, nº 93)

Pergunta
para pensar

De que modo você pode ser
como as flores da história deixando que Jesus encha sua vida?
I M A G E M :

F R E E I M A G E S . C O M / H E N K

L .
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QUARTA-FEIRA

Quem está
dando tapinhas
no seu

A

oml bro?

s aulas já tinham acabado
naquele dia, e Silas, o novo
amigo de Lucas, queria jogar
videogame. Lucas não queria
pedir permissão para ir à casa do
amigo. Ele já sabia o que a mamãe
e o papai diriam.
“Oi, mamãe. Posso ir à casa do
Silas?” Lucas disse rapidamente,
enquanto jogava sua mochila
perto da porta. Quando Silas o
convidou para ir à sua casa jogar
videogame, Lucas ficou com
vergonha de dizer que ele não
tinha permissão para jogar.
“Os pais deles estão em casa? a
mamãe perguntou. “E o que
vocês vão fazer enquanto você
estiver lá?” Ela fez as duas
perguntas que ele mais temia.
“Eu não sei se os pais dele
estão em casa”, admitiu Lucas.
“Silas quer jogar videogame. “
Há seis semanas, quando Silas

chegou à escola, Lucas o convidou para almoçar em sua casa.
O menino parecia bonzinho, mas
algumas coisas que ele falava
deixaram Lucas desconfortável.
“Estou feliz por você estar fazendo o Silas se sentir parte da sua
classe”, disse mamãe. “É importante tratar todos com bondade. Mas
você sabe que não tem permissão
para jogar videogame sem que o
papai e a mamãe aprovem.”
O silêncio encheu a sala
enquanto mamãe esperava que
Lucas falasse. “O Silas é novo
aqui e não tem muitos amigos. Eu
quero fazer amizade com ele. Mas
ele faz e diz algumas coisas que
eu acho estranhas”, disse Lucas.
“Quando você se sente
desconfortável com alguma
coisa que você sabe ser errada,
é porque o Espírito Santo está
lembrando você”, disse mamãe.

“Lembra quando falamos sobre
pedir, todos os dias, que Jesus
cuide de nossa vida?”
“Sim, e tenho orado por isso
todas as manhãs”, disse Lucas.
“Jesus está respondendo às
suas orações enviando o Espírito
Santo para você”, disse mamãe. “O
trabalho do Espírito Santo é nos
ajudar a pensar se o que estamos
fazendo é certo ou errado.”
“Você tem pedido que Jesus
faça parte da sua vida”, continuou
a mamãe. “O Espírito Santo quer
ajudar você a fazer as escolhas
certas. Quando você O ajuda a
trabalhar em sua vida, as pessoas
percebem a diferença.”
Mamãe fez uma pausa e
perguntou a Lucas: “O que você
vai fazer agora?”
“Acho que vou convidar o
Silas para vir aqui”, disse Lucas.
“Eu preciso de uma ajuda para
construir meu forte no quintal!”

Verso bíblico

“Porque todos os que são
guiados pelo Espírito
de Deus são filhos de Deus”
(Rm 8:14, NVI).

Atividade

Envolva-se em um cobertor e
imagine que o cobertor é o Espírito
Santo envolvendo você. Como
você se sente?

Pergunta
para pensar

Se não podemos ver o Espírito
Santo, como sabemos que Ele
está conosco?
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QUINTA-FEIRA

Meu coração
está cheio
de

L

ale gri a

ucas olhou para as malas
ali do lado da porta. Ele estava
muito feliz porque em poucas
horas iria ver seus avós.
Durante a viagem ele pensou
neles. O vovô sempre contava
histórias e a vovó fazia uma
comida deliciosa. Uma sensação
gostosa invadiu seu coração, e,
enquanto estava pensando, logo
caiu no sono.
“Ei, dorminhoco.” Lucas esfregou os olhos.
“Você vai dormir o tempo todo?”
perguntou a voz mais uma vez.
“Vovô!” Lucas gritou com
alegria. “Acho que dormi a
viagem toda.”
Lucas pegou sua mala com uma
das mãos e a mão do vovô com a
outra. Entraram juntos na casa. O
cheiro de pão saído do forno fazia
cócegas no nariz de Lucas.
Enquanto a família jantava,
todos falavam sobre o que estava
acontecendo em sua vida. Logo
terminaram a refeição, e era hora
do culto.
Vovô orou para começar. “Hoje
eu gostaria que todos dissessem
algo pelo que estão gratos e
porquê”, disse o vovô. “João,
vamos começar por você.”
Finalmente chegou a vez do
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Lucas. “Estou agradecido por ter
uma família tão feliz”, disse ele.
“Alguns dos meus amigos têm
famílias que brigam o tempo
todo. Sou agradecido porque a
minha não briga.”
“Quando Lucas olhou para o
vovô, percebeu lágrimas em seus
olhos.”
“O que você disse foi muito
importante para mim”, disse o vovô.
“Sabe, eu já fui muito maldoso.”
Lucas ficou chocado. Vovô não
podia ter sido maldoso. Ele era
uma das pessoas mais bondosas
que ele conhecia.
Vovó confirmou: “Muito tempo
atrás o vovô tinha um temperamento muito ruim.”
E com um olhar vago, vovô
se lembrou de algo do passado.
“Vovó está certa. Eu não tinha
nenhum controle sobre meu temperamento ou minhas atitudes”,
disse ele. “Mas isso foi antes de
eu aceitar Jesus em meu coração.
Então, confessei meus pecados
a Ele, e pedi para que me transformasse e tirasse de mim meu
temperamento ruim.”
“Todos os dias eu orava
pedindo que Jesus me ajudasse
a controlar meu temperamento”,
disse o vovô. “Alguns dias eu

controlava, e
agradecia a
Jesus por me ajudar. Outros dias eu
ficava muito bravo, e
tinha de pedir que Deus
me perdoasse outra vez. Com a
ajuda de Deus, finalmente controlei meu temperamento.”
“Que coisa!” disse Lucas.
“Nós aprendemos sobre o fruto
do Espírito, como paz, bondade,
alegria e domínio próprio. Eu
acho que o senhor tem o fruto do
Espírito, vovô.”
O vovô sorriu. “É verdade,
Lucas. Quando nós aceitamos a
Jesus e confessamos nossos pecados, nossa vida é transformada.”

Verso bíblico

“Eu lhes darei um coração
novo. Tirarei de vocês o coração
de pedra, desobediente, e lhes
darei um coração bondoso,
obediente” (Ez 36:26, NTLH).

Atividade

Misture quatro colheres de
sopa de vinagre branco com uma
colher de chá de sal iodado. Coloque algumas moedas dentro dessa mistura e deixe descansar por
alguns minutos. Tire as moedas da
solução e seque. O que aconteceu
com as moedas?

Pergunta
para pensar

O que há em sua vida que
você precisa da ajuda de Jesus
para mudar?
F O T O :

S T O C K B Y T E

Adoração Infantil
SEXTA-FEIRA

Como vou

E

fal ar?

stava chovendo e, por isso, o
almoço de sábado que seria
no parque, teve que ser no
salão da igreja.
Seu Joaquim veio e ficou ao lado
de Lucas. “Estou tão desapontado
porque não pudemos ir ao parque”,
disse ele. “O parque é um lugar
muito bom para lanchar e encontrar
pessoas para falar de Jesus.”
“O senhor encontra pessoas no
parque e fala de Jesus para elas?
Como?” perguntou Lucas.
“Às vezes eu procuro as pessoas que parecem tristes”, disse
o seu Joaquim. “Sorrio e desejo
um bom dia a elas. Às vezes falam
porque estão tristes. Eu ouço e
pergunto se querem que eu ore por
elas.” “Você pode fazer a mesma
coisa na escola. Tenho certeza de
que lá tem gente enfrentando
problemas”, disse seu Joaquim.
“Eu já encontrei alguns deles,
mas nunca soube direito o que
dizer”, admitiu Lucas. “Eu gostaria
de poder falar a respeito de Jesus
para os meus amigos na escola,
mas eu tropeço nas palavras. Sinto
muita vergonha.”
“Eu tenho exatamente o que
você precisa, e você pode fazer
sozinho”, disse seu Joaquim,
tirando um livrinho do bolso e
entregando a Lucas.
O livro tinha uma capa verde.
Dentro, as páginas eram coloridas:
preta, vermelha, branca, amarela,

e não tinha nada escrito nelas.
“Como um livro sem palavras
pode me ajudar a me lembrar do
que dizer?” perguntou Lucas.
“As cores irão ajudar você”, disse seu Joaquim. “Preto nos lembra
de que somos pecadores e que
fazemos coisas erradas. O pecado
deixa nossa vida assim.” O seu
Joaquim virou para a página
vermelha. “O vermelho nos lembra
de que Jesus morreu e derramou
Seu sangue por nós, na cruz.”
A página seguinte era branca.
“Branco significa que nossos
pecados foram lavados!” disse
Lucas com entusiasmo.
“E agora vem a melhor parte
– o amarelo promete que vamos
viver com Jesus para sempre!”
“O que significa a capa verde?” perguntou seu Joaquim.
“Verde normalmente significa
coisas que crescem”, disse Lucas.
“Muito bem”, disse seu Joaquim.
“Quando aceitamos a Jesus,
temos que crescer em nossa nova
vida. Fazemos isso lendo a Bíblia,
falando de Jesus aos outros e nos
encontrando com outros crentes.”
“Por acaso eu tenho algumas
folhas de papel colorido comigo.
Você gostaria de fazer um livro de
testemunho depois do almoço?”
“Claro que eu quero”, disse
Lucas concordando. “Mal posso
esperar para mostrar isso para os
meus amigos, na escola!”

Verso bíblico

“Jesus lhes disse: ‘Venham
comigo, que Eu ensinarei
vocês a pescar gente’”
(Mt 4:19, NTLH).

Atividade

Faça seu livro de testemunho.
Você pode usar papel colorido,
tecido ou feltro.
Você vai precisar:
preto (8 x 8 cm – quadrado)
vermelho (8 x 8 cm – quadrado)
branco (8 x 8 cm – quadrado)
amarelo (8 x 8 cm – quadrado)
verde (13 x 8 cm– retângulo)

1. Coloque os quadrados coloridos

em cima um do outro na seguinte
ordem: preto, vermelho, branco e
amarelo.

2. Coloque os quadrados

coloridos sobre um dos lados do
retângulo verde, e dobre a outra
parte por cima para formar a capa
do livro.

3. Se estiver usando quadrados

de papel, grampeie um dos lados
formando o livro. Se estiver usando tecido ou quadrados de feltro,
faça uma costura de dois centímetros do lado verde, prendendo
todos os quadrados coloridos que
formam as páginas do livro, dentro
da capa verde.

Pergunta
para pensar

Como você pode superar seu
medo de testemunhar para os
outros com seu livro sem palavras?
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eunião
r
E
A melhor

“

stou tão feliz, que não consigo ficar parada”, exclamou
Taís enquanto varria o chão.
“O tio Jair e a tia Maria vão chegar daqui a pouco. Finalmente
vou ver a Bete outra vez!”
Lucas também estava feliz.
“Vou poder jogar bola com o
William e o Samuel”, disse ele.
“Vai ser muito divertido.”
Os minutos passavam lentamente enquanto esperavam pela
chegada da tia, do tio e dos primos. Parecia que o tempo estava
parado. Finalmente, ouviram uma
buzina do lado de fora.
Taís abriu rapidamente a porta
no momento em que o tio Jairo
ia bater. “Pensei que vocês não
nunca fossem chegar”, disse Taís.
Todos se acomodaram e
mamãe encheu os copos com
uma gostosa limonada. Mamãe
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perguntou se alguém queria mais.
“Eu quero, por favor. Essa foi uma
longa viagem, e essa limonada
geladinha está muito gostosa”,
disse o tio Jair. “Porém, a viagem
vale a pena pela reunião de família.”
“Eu queria que vocês ficassem
aqui para sempre”, disse Lucas.
“Seria muito bom”, disse tia
Maria.
Lucas pensou por um minuto
e disse: “Um dia vamos ter uma
reunião de família que não vai
terminar nunca mais.”
“É verdade”, concordou o papai.
“Mal posso esperar!” Todos
concordaram.

de família

“Você devia ter visto o Lucas e
a Taís antes de vocês chegarem”,
disse a mamãe. “De cinco em
cinco minutos eles corriam para a
janela para ver se vocês estavam
chegando. Essa é uma boa lembrança de como devíamos esperar
pela segunda vinda de Jesus.”
“A gente já está se preparando
há algum tempo. Faz uma semana
que mamãe está na cozinha fazendo coisas gostosas. Ela disse que
queria estar pronta para quando

“Eis que cedo venho…”
vocês chegassem”, disse Taís.
“Isso me lembra de um verso
da Bíblia que li nesta semana”,
disse o tio Jaime. “Está em
1 Coríntios 16:13, e diz: ‘Estejam
alertas, fiquem firmes na fé,
sejam corajosos, sejam fortes.’”
Durante alguns dias as crianças brincaram, exploraram o jardim e estudaram a Bíblia juntos.
As famílias cantaram ao redor
do piano. Fizeram um passeio
especial: um piquenique no lago
e depois nadaram. A reunião de
família terminou muito rápido.
Enquanto estavam carregando o
carro, Taís não conseguiu segurar
as lágrimas. “Nos divertimos tanto
juntos!”, disse ela. “Não queria que
vocês fossem embora.”
O tio Jair a abraçou. “É triste,
mas vamos nos encontrar outra
vez”, disse ele. “Se não nos
encontrarmos, lembre-se de
permanecer firme. Todos nós queremos estar prontos para a vinda

de Jesus. E com Ele vai começar
a melhor reunião de família que
nunca terminará.”

Verso bíblico

“E, quando o Grande Pastor
aparecer, vocês receberão a
coroa gloriosa, que
nunca perde o seu brilho”
(1Pe 5:4, NTLH).

Atividade

Desenhe uma figura com
todas as pessoas da sua família
que você quer que venha para
sua reunião. Todas essas pessoas
sabem quem é Jesus e que Ele
está voltando? Se não sabem, não
deixe de convidá-los para a festa.

Pergunta
para pensar

Você tem a sensação de que
Jesus nunca vai nos levar para
o Céu? O que você pode fazer
para continuar animado com a
segunda vinda?
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