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Sábado - O memorial da Criação e da
Recriação
(Êxodo 20:8-11 e Deuteronômio 5:15)
Trazemos em nosso nome a identificação
de comprometimento com essa ordem divina. A
observância do sábado para nós, adventistas do
sétimo dia, tem um significado que transcende o
descanso físico.
A guarda do sábado é a comemoração de
nossa libertação da escravidão do pecado. A
cada sábado celebramos que Jesus é nosso
Criador e digno de nossa adoração.
Respeito à Palavra de Deus que diz que
sábado é o quarto mandamento da Lei moral.
Cumprimento da vontade do Criador.
Profeticamente Deus suscitaria um povo nos
últimos dias para restaurar a brecha que o
homem faria na lei moral. O homem do pecado
mudaria os tempos e a lei, e os povos
aceitariam essa mudança como sendo obra de
Deus. Assim a Palavra profética diz: “No tempo
do fim, toda instituição divina deve ser
restaurada. A brecha feita na lei quando o

sábado foi mudado pelo homem, deve ser
reparada. O remanescente de Deus, em pé
diante do mundo como reformadores, deve
mostrar que a lei de Deus é o fundamento de
toda reforma perdurável, e que o sábado do
quarto mandamento deve permanecer como
memorial da criação, uma lembrança constante
do poder de Deus.” Profetas e Reis, p. 678.
Essa brecha na lei de Deus deve ser
restaurada. Cremos que profeticamente nossa
igreja foi designada para cumprir essa missão.
Não aceitamos que as coisas e tradições de
homens substituam a verdade de Deus.
A fim de que aprofundemos mais a nossa
compreensão desse mandamento, vamos
analisar três aspectos importantes da guarda do
sábado:
1 - O sábado lembra: perfeição, queda e
restauração;
2 - Mantém e estreita o vínculo entre o Criador e
Seus filhos;
3 - Prenuncia novo céu e nova terra.
1 - O sábado lembra: perfeição, queda e restauração.

No fim da primeira semana da criação quando
foram criados os céus e a terra o Criador avalia: “eis
que era muito bom.” Nesse ambiente isento de pecado,
foram criados o sábado e o casamento. Essas duas
instituições
Edênicas
e
sagradas
deveriam
testemunhar os elevados propósitos de Deus para com
o ser humano. Naquele primeiro sábado o próprio
Criador “descansou”, ou seja, manifestou seu
contentamento com a excelência do planeta recémcriado. O primeiro sábado foi guardado na companhia
do amoroso Criador. Assim deveria ser, enquanto Adão
e Eva permanecessem fiéis. Cada sábado deveria ser
guardado na companhia do Pai. Um encontro de
adoração profundo e ininterrupto, deveria ser a
culminância da adoração de cada dia da semana.
Assim deveria ser guardado cada sábado.
O sábado teria uma função tão relevante para o
novo planeta que sobre ele Deus pronuncia uma
tríplice bênção: “E abençoou Deus o dia sétimo e o
santificou; porque nele descansou de toda obra que,
como Criador fizera.” Gênesis 2:1.
O Criador Jesus Cristo, abençoa, santifica e
descansa (culminância de adoração a Ele por Adão e
Eva) no sábado. Cada dia o santo par andava com
Deus, mas no sábado, parava de cuidar do jardim e
dos animais e se dedicava à plenitude da adoração a
Jesus como Soberano Criador.
O sequestro:

O Diabo sentia inveja, porque tudo que queria
era ser adorado como Jesus. Cheio de inveja e cobiça
parte para diabólico ataque. Gênesis 3.
Adão e Eva tornam-se súditos de Satanás; o
Deus Criador deveria ser banido para sempre da
mente humana, assim planejava o seqüestrador. Os
sequestrados deveriam ser imersos em outra cultura.
Aqueles que foram criados a imagem e semelhança de
Deus, deveriam agora assumir outra identidade. A
estratégia de Satanás fora tão bem sucedida, que a
imagem de Deus quase fora esquecida, ignorada,
apagada. Foi quebrada a harmonia entre Deus e Seus
filhos; foram separados pelo pecado. Não podiam mais
andar juntos fisicamente, não podiam ver a face do Pai.
Para banir da mente humana a lembrança do
Criador e do Redentor ele estabeleceria outro dia
destinado para adoração como se fosse o sétimo dia
de Deus. Auto intitulou-se o deus deste século,
buscando ser adorado de todas as formas.
A palavra profética diz: “Pelo pecado, a imagem divina
foi desfigurada no homem, e quase obliterada.” ExaltaiO, MM, 1992, p. 280.
O resgate:
Aquele que criou não abandonou as suas
criaturas, apesar da desastrosa separação por
iniciativa do casal.
"Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei."
(Gálatas 4 :4).

Novamente Cristo põe “a mão na massa” e
recria os seres humanos. Pagou tudo quanto requeria
os reclamos da justiça. Como Salvador Ele ordena:
"Sede santos, porque Eu sou santo." I Pedro 1:16.
Tudo o que o diabo tirou do ser humano, o
Evangelho restitui novamente em Cristo: pureza,
santidade, esperança, salvação. Pela fé podemos mais
uma vez adorar, conversar, caminhar nesse dia santo,
sem preocupação com trabalhos seculares.
2 – Mantém e estreita o vínculo entre o Criador e Seus
filhos.
O sábado foi instituído para a glória de Deus e o
benefício de Seus filhos. Nesse dia, devem ascender
de Seus filhos congregados, adoração e louvor como
dádiva de gratidão e reconhecimento por todos os
benefícios dispensados pelo bondoso Pai Celestial.
O exemplo de Cristo:
"E, chegando a Nazaré, onde fora criado,
entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu
costume, e levantou-se para ler." (Lucas 4:16).
Esse exemplo também foi seguido por Paulo. A
Palavra diz: “E todos os sábados disputava na
sinagoga, e convencia a judeus e gregos.” (Atos 18:4).
Ir à igreja e adorar o Deus Santo no dia que Ele
designou para isso, contribui significativamente para o
crescimento espiritual e fraternal. Daí a exortação de
Paulo: “Não deixando a nossa congregação, como é

costume de alguns, antes admoestando- nos uns aos
outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.” (Hebreus 10:25).
“Ao serem entoados cânticos de louvor, ao se
elevarem ao Céu fervorosas orações, ao se repetirem
as lições das maravilhosas obras de Deus, ao
expressar-se a gratidão do coração em preces e hinos,
os anjos do Céu apanham o tom e a eles se unem em
louvor e ações de graças a Deus. Essas práticas
repelem o poder de Satanás. Expulsam as
murmurações e queixas, e Satanás perde terreno”.
Cristo triunfante – MM, 2002, p. 355.
Sugestão:
Nesse contexto, selecione previamente e cante
com a congregação dois ou três hinos sobre Jesus
como Salvador e sobre a nova terra. Sugerimos os
hinos do Hinário Adventista, 230- Sou feliz com Jesus;
95- Cristo é tudo para mim e 552 - Cristo foi preparar
um lugar.
3 - Prenuncia novo céu e nova terra.
O sábado, para nós Adventistas, tem uma
dimensão escatológica. Além de anunciar e lembrar
que Jesus é o único Criador e Salvador que deve ser
adorado e glorificado, também aponta para a
restauração final de tudo por meio dEle.
Assim como Adão e Eva passaram aquele
primeiro sábado no Éden recém-criado na companhia

do Criador, pela fé acreditamos que logo também
passaremos nosso primeiro sábado no mundo
restaurado ao lado do nosso Salvador. Só que com
uma diferença: por toda a eternidade estaremos juntos
do nosso Salvador; nada nos separará dEle, pois a
iniqüidade não se levantará pela segunda vez, por
causa do sacrifício eterno do Filho de Deus.
Quando paramos para observar pela graça,
mediante a fé, o santo sábado da lei moral de Deus,
anunciamos previamente que o inimigo já é derrotado
para sempre. Estamos declarando que tudo que o
diabo tirou da raça humana, Jesus vai restituir. Caso
seja possível cante com a congregação o hino do
Hinário Adventista, 562 Oh! nunca separar.
A experiência de Adão e Eva não mais irá se
repetir. A adoração sabática marcará fortemente a vida
dos salvos. Será parte integrante da vida na
eternidade. A Palavra de Deus diz: “E será que, de
uma festa de lua nova à outra e de um sábado a outro,
virá toda carne a adorar perante mim, diz o Senhor.”
Isaías 66:23.
“Enquanto céus e Terra durarem, continuará o
sábado como sinal do poder do Criador. E quando o
Éden florescer novamente na Terra, o santo e divino
dia de repouso será honrado por todos debaixo do
Sol.” O Desejado de Todas as Nações, pp. 281 e 283.
Podemos afirmar com segurança que o sábado
não é uma instituição judaica como afirmam os que
querem buscar uma desculpa para rejeitar a lei de
Deus. Ele se originou na criação antes do pecado,

quando não havia nenhum judeu. Foi dado como sinal
de que Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas:
“Eu sou o Senhor, vosso Deus; andai nos Meus
estatutos, e guardai os Meus juízos, e praticai-os;
santificai os Meus sábados, pois servirão de sinal entre
Mim e vós, para que saibais que Eu sou o Senhor,
vosso Deus”. (Ezequiel 20:19 e 20).
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A pedra de toque
“Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar
contra o restante da sua descendência, os que
guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus.” (Apocalipse 12:17).
Sendo o sábado o mandamento que convida a
todos para adorar o único Criador dos céus e da terra;
sendo o memorial comemorativo semanal da Criação;
sendo o mandamento que mostra que Deus criou em
sete dias literais os céus e a terra; sendo o sinal entre
os que servem e os que não servem a Deus; sendo o
mandamento que anuncia que a natureza que agora
geme logo será restaurada.
Que os seres humanos voltarão a refletir
novamente a imagem e semelhança de Deus como era
antes do pecado; que Jesus o Cordeiro que foi morto
desde a fundação será plenamente adorado pelos
redimidos de todos os tempos a cada sábado; que
outra coisa se poderia esperar do inimigo senão o
cumprimento de Apocalipse 12:14?
Na mensagem de hoje vamos esclarecer as
seguintes questões em relação ao santo sábado:
1 - Um estatuto para toda a humanidade;
2 - Testemunho dos guardadores do sábado;
3 - A guarda do sábado como pedra de toque;

4 - A estratégia de Satanás no Conflito Final.
1 – Um estatuto para toda a humanidade.
Muitas pessoas rejeitam a mensagem do sábado
alegando que o sábado é uma instituição judaica.
Como já aprendemos na mensagem de ontem, o
sábado e o casamento foram criados no Éden, visando
o bem-estar e a felicidade de toda a humanidade. Não
havia judeus, gregos ou romanos, somente os nossos
primeiros pais com a responsabilidade de povoar toda
terra. O sábado não foi estabelecido vinculado a
nenhuma nação, mas sim a toda humanidade.
A lei moral de Deus é um transcrito de Seu para
caráter para toda humanidade e não somente para
uma nação específica. É verdade que Deus escolheu a
Israel para ser o Seu mensageiro a todo mundo, mas
infelizmente ele falhou. Hoje cada pessoa que aceita o
Evangelho assume essa função, a de ser um
mensageiro das boas-novas da salvação.
Desde Gênesis 2, vemos o sábado em toda
Bíblia como um dia abençoado, santificado (separado
fim santo), dedicado para o descanso e adoração plena
do Deus Criador.
O sábado foi dado a toda a humanidade para
celebrar, comemorar e relembrar semanalmente a obra
da criação.
O dia abençoado deveria permanecer como
memorial e estatuto perpétuo de geração em geração

até o fim da humanidade. Isaías 66:23 ainda relata
que o sábado continuará a ser honrado no céu. Assim
como nossos pais guardaram o sábado no ambiente
Edênico, isento de pecado, como demonstração de
gratidão e lealdade; da mesma forma a cena se
repetirá.
“Assim como a árvore do conhecimento do bem
e do mal foi colocada no meio do Jardim do Éden,
assim o mandamento do sábado é colocado no meio
do Decálogo. Acerca do fruto da árvore do
conhecimento, fez-se a restrição: Dele não comereis...
para que não morrais. Acerca do sábado, Deus disse:
Não o profaneis; antes, santificai-o... Assim como a
árvore do conhecimento foi o teste da obediência de
Adão, o quarto mandamento é o teste que Deus deu
para provar a lealdade de todo o Seu povo. A
experiência de Adão deve ser para nós uma
advertência, enquanto o tempo durar. Adverte-nos a
não aceitar de lábios mortais ou de anjos qualquer
sugestão que nos afaste um jota ou um til da santa lei
de Jeová.” O Cristo triunfante – MM, 2002, p. 354.
No livro Vida e Ensino, página 90, encontramos
uma significativa afirmação a respeito da importância
do sábado dentro da lei moral. Como a descrição é
compacta e rica em detalhes, peço permissão para ler:
“Na arca estava o vaso de ouro que continha o maná, a
vara florida de Arão, e as tábuas de pedra que se
dobravam como um livro. Jesus as abriu e vi os Dez
Mandamentos, nelas escritos com o dedo de Deus. Em
uma tábua havia quatro, e na outra, seis. Os quatro na
primeira tábua brilhavam mais do que os outros seis.

Mas o quarto, o mandamento do sábado, resplandecia
mais do que todos, pois o sábado foi separado para ser
guardado em honra ao santo nome de Deus. O santo
sábado resplandecia, circundado de uma auréola de
glória. Vi que o mandamento do sábado não fora
pregado na cruz. Se assim fosse, os outros nove
mandamentos teriam sido também, e teríamos a
liberdade de violá-los todos, assim como violamos o
quarto. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois
Ele nunca muda. Mas o papa o mudara, do sétimo para
o primeiro dia da semana; pois intentara mudar os
tempos e a lei.”
2 – Testemunho dos guardadores do sábado.
O sábado é o sinal entre Deus e Seu povo. Mas
qual é o sinal entre seu povo e o mundo? I Coríntios 13
deixa claro que é o amor o mais excelente dos dons.
Jesus ensinou que o sábado deve ser
observado no contexto do amor à Deus e ao próximo.
Ele disse: ... “É lícito, no sábado, fazer o bem”... (Lucas
6:9).
Certa vez escutei alguém dizendo que as naves
das igrejas, os pátios e os salões são os locais mais
beneficiados no sábado. As pessoas que mais
necessitam dos guardadores do sábado certamente
não estão nesses lugares. Elas estão nos hospitais,
nas cadeias, no prédio ao lado da nossa casa, entre os
familiares, amigos e colegas de trabalho. Muitos
compreenderão a verdade do sábado pela forma

prática como guardamos esse dia. Jesus disse: ... É
lícito, no sábado, fazer o bem...
Muitos, ao lerem na Bíblia acerca do sábado se
lembrarão de como foram ajudados e socorridos pelos
observadores do sábado. Alguns dirão: “eu passei mal
e mesmo no sábado ele (a) me levou ao hospital”;
“necessitava comprar um remédio e mesmo sendo
sábado ele(a) foi à farmácia comprar”; “meu carro
quebrou e ele(a) me socorreu mesmo sacrificando
seus compromissos na igreja”; “ela compartilhava
comigo as saborosas e nutritivas comidas que faziam
para o sábado”; “o pão integral que fazia, quantas
vezes recebi, quando não tinha nada dentro de casa e
com aquilo passava o dia”.
O Pr. Miguel Pinheiro conta que lembra-se
sempre da irmã Isabel Ribeiro, que toda sexta-feira
batia à porta de sua casa, e dizia: “Adetina trouxe para
você o pão do sábado, o bolo do sábado, a batata do
sábado”... a mãe dele que não a conhecia na época,
ficava intrigada. Pão do sábado, bolo do sábado... mas
o amor que aquela cristã verdadeira demonstrava em
seu coração, levava sua mãe a pensar: “Isso não é
comum hoje em dia. Tem alguma coisa diferente nessa
mulher.” Elas se tornaram grandes amigas e um dia
faltou luz na hora do culto e pelo Espírito Santo, a irmã
Isabel foi orientada a chamar a Sra. Adetina, mãe do
Pr. Miguel, para fazer-lhe companhia para irem à
igreja. Sua mãe pensou: “eu sou de outra religião, mas
Isabel é tão amorosa comigo, que eu não posso negar
nada para ela.” Resultado: A Sra. Adetina foi à igreja
naquele dia. Não perdeu mais nenhum culto, levou

toda a família e no dia 29 de dezembro de 1976, ela, o
esposo, o Pr. Miguel e duas irmãs foram batizados.
Depois foi o restante da família, e hoje todos estão na
igreja e a irmã Isabel ainda continua com saúde
fazendo o trabalho do Senhor na cidade de Capim
Grosso, Bahia. Uma pequena cidade de 30.000
habitantes, que tem mais de dez grandes igrejas e dois
distritos pastorais.
O sábado é o sinal entre Deus e Seu povo, mas
o sinal entre o povo de Deus e o mundo é o amor.
Muitos poderão alegar: quando começa o
sábado? E o fuso horário diferente? Quando é sábado
no Japão, Europa e outras regiões? Nós Adventistas
sob a Luz da Palavra de Deus, não temos dificuldade
para entender isso. A Bíblia ensina claramente os
limites do sábado. Neemias 13:19 diz: “Dando já
sombras as portas de Jerusalém antes do sábado,
ordenei que se fechassem; e determinei que não se
abrissem, senão após o sábado; às portas coloquei
alguns dos meus moços, para que nenhuma carga
entrasse no dia de sábado.” Por que Neemias deu
essa ordem? Porque já era de domínio publico os
ensinos do Pentateuco que dizia: "Sábado de
descanso vos será... de uma tarde a outra tarde..."
(Levítico 23:32).
“O sábado do sétimo dia não está envolto em
incerteza. É o memorial de Deus de Sua obra de
criação.
Foi
estabelecido
como
monumento
comemorativo dado pelo Céu, para que fosse
observado como sinal de obediência. Deus escreveu

toda a lei com o Seu dedo em duas tábuas de pedra...”
ME, vol. 3, p. 318.
Onde estiverem os guardadores do sábado, no
Japão, na China, na Europa... brilhem como a luz do
Sol, e digam: Deus é o Criador dos Céus e da Terra e
é o único digno de ser adorado. Onde estamos Deus
estabelece o correto limite do tempo, mostrando
claramente quando começa e quando termina o
sábado.
Hoje, o sábado é o muro de separação entre o
verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e à medida
que se aproxima do fechamento da porta da graça
essa separação se intensificará de tal forma que
enfurecerá as filhas de Babilônia e os crentes nominais
que mantém um relacionamento superficial com Deus.
Já chegou o tempo de nossa igreja anunciar
amplamente a mensagem do sábado. Vários canais
estão sendo usados: testemunho pessoal daqueles
que desenvolveram e consolidaram o hábito de buscar
a Deus na primeira hora de cada manhã; internet,
rádio, televisão, pequenos grupos...
A mensagem do sábado unirá os corações dos
sinceros filhos de Deus da igreja visível e invisível.
Milhares virão das igrejas que hoje rejeitam a
mensagem do sábado e milhares sairão do nosso meio
por não suportarem esse sagrado ensino. Seremos
perseguidos, mas isso só intensificará mais nossa
disposição para proclamar com mais ousadia essa
mensagem.
A palavra profética diz: “Vi que Deus tinha filhos
que não reconheciam o sábado e não o guardavam.

Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao
início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito
Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais
amplamente. Isso enfureceu as igrejas e os adventistas
nominais, pois não podiam refutar a verdade do
sábado. E nesse tempo os escolhidos de Deus viram
todos claramente que tínhamos a verdade, e saíram e
enfrentaram a perseguição conosco. Eu vi a espada, a
fome, pestilência e grande confusão na Terra. Os
ímpios achavam que tínhamos acarretado juízos sobre
eles, e se levantaram e tomaram conselho para
desembaraçar a Terra de nós, supondo que assim o
mal seria contido.” Primeiros Escritos, p. 33.
3 – A guarda do sábado como pedra de toque.
O domingo será cada vez mais exaltado como a
pedra angular do romanismo e de suas filhas.
Os Adventistas do Sétimo Dia, usando as mais
diversas frentes de proclamação, mostrarão o sábado
bíblico com uma intensidade nunca vista.
Assim, “O sábado será a pedra de toque da
lealdade; pois é o ponto da verdade especialmente
controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova
final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a
Deus e os que não O servem.” GC. p. 605.
Esse é um assunto que mexe com a nossa
identidade como igreja e todos devem estar
esclarecidos para que não haja mal entendido ou
precipitações. Alguns têm feito as seguintes perguntas:

- Quem guarda o domingo hoje já recebeu o sinal da
besta?
Não. “Ninguém recebeu até agora o sinal da besta.”
Evangelismo, p. 234.
- Quando a guarda do domingo será então sinal da
besta?
“A observância do domingo não é ainda o sinal da
besta, e não o será até que saia o decreto compelindo
os homens a venerarem esse falso sábado.” Eventos
Finais, p. 224. Quando isso ocorrer, os Estados Unidos
irão renunciar aos seus princípios democráticos e
votará uma lei dominical, apoiado pelo protestantismo
apostatado unido ao papado. A partir daí, a guarda do
sábado bíblico será “ilegal”, passará a ser crime e a
guarda do falso sábado (domingo), um ato de honra a
Deus e à nação.
“O sábado será a pedra de toque da lealdade;
pois é o ponto da verdade especialmente controvertido.
A palavra profética esclarece: “Ao passo que a
observância do sábado espúrio em conformidade com
a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será
uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em
oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em
obediência à lei divina, uma prova de lealdade para
com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o
sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o
sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência
à autoridade divina, recebe o selo de Deus.” O Grande
Conflito, p. 605.
4 - A Estratégia de Satanás no Conflito Final.

Somos uma igreja profética. Por meio de seus
profetas, Ele orienta e guia a igreja. Revela também os
ardis de Satanás para que a igreja não caia em suas
armadilhas. Em uma dessas visões, Ele mostrou
profeticamente como ele agirá para destruir essa
igreja. Pouco lhe resta, por isso buscará de todas as
formas destruir e transtornar a fé no Deus Criador dos
Céus e da Terra. Usará de todos os meios possíveis
para enganar até os escolhidos de Deus. Mas nosso
Deus conhece o fim desde o princípio e revela para
Sua Igreja os planos do inimigo para que ninguém seja
pego de surpresa. Acompanhem essa revelação
profética: (Observação: busque uma dessas sugestões
para apresentar esses quatro parágrafos: quatro
pessoas, cada uma lendo um parágrafo, que pode ser
discutido em duplas, pequenos grupos, painel...)
Diz o grande enganador: ... "O sábado é a
grande questão que deve decidir o destino de almas.
Devemos exaltar o sábado criado por nós. Temos feito
com que ele seja aceito tanto pelos mundanos como
pelos membros da igreja. Deve agora a igreja ser
levada a unir-se com o mundo em sua defesa.
Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas
para lhes cegar os olhos quanto à verdade, e levá-los a
pôr de lado a razão e o temor de Deus e a seguir os
costumes e tradições.
...Mas, nossa principal preocupação é silenciar esta
seita de observadores do sábado. Devemos despertar
contra eles a indignação popular. Alistaremos ao nosso
lado grandes homens e homens sábios segundo o

mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a
executar os nossos propósitos. Então o sábado que eu
estabeleci será forçado pelas leis mais severas e
obrigatórias. Os que as desrespeitarem, serão tocados
das cidades e vilas e levados a passar fome e
privação. Uma vez que tenhamos o poder,
mostraremos o que podemos fazer com os que não se
desviam de sua fidelidade à Deus.
... Agora que estamos pondo as igrejas protestantes e
o mundo em harmonia com esse braço direito de nossa
força, finalmente teremos uma lei para exterminar a
todos os que não se submeterem à nossa autoridade.
Quando se fizer da morte a penalidade da violação do
nosso sábado, então muitos dos que agora estão nas
fileiras dos observadores dos mandamentos, passarão
para o nosso lado.
"Mas antes de adotarmos estas medidas extremas,
devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza
para enganar os que honram o verdadeiro sábado e
engodá-los. Podemos separar muitos de Cristo, pela
mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se
salvos porque crêem na verdade, mas a
condescendência com o apetite, as paixões mais
baixas que confundirão o juízo e destruirão o
discernimento, causar-lhes-ão a queda.” Testemunhos
Para Ministros e Obreiros Evangélicos, pp. 472 e 473.
Apelo final e chamada para o dia seguinte:
Ontem e hoje vimos alguns aspectos teológicos sobre
a guarda do sábado e nos próximos dois dias iremos

abordar as questões práticas da observância do
sábado. Gostaria de fazer um chamado em nome de
Jesus para que ninguém perca. Em especial aos pais
que gostariam de ver seus filhos no céu. Iremos
mostrar mensagens proféticas do Espírito de Profecia
para todos os filhos de Deus que querem aprofundar o
seu zelo na observância do Sábado.
As palavras proféticas que descrevem o que vamos
mostrar nos próximos dias são: Exorto-vos, caros
irmãos e irmãs: “Lembrai-vos do dia do sábado, para o
santificar". Êxodo 20:8.
“Se desejais ver vossos filhos observarem o
sábado conforme o mandamento, deveis ensinar-lhes
isto, tanto por preceito como pelo exemplo. A verdade,
profundamente impressa no coração, jamais haverá de
ser totalmente obliterada. Poderá ser obscurecida, mas
nunca destruída. As impressões feitas na tenra
infância, hão de manifestar-se também nos anos
futuros. As circunstâncias podem separar dos pais os
filhos, e afastá-los do convívio da família, mas por toda
a vida as instruções recebidas na infância e mocidade
lhes hão de ser uma bênção.” TS. Vol. 3, p. 25.
Portanto, amanhã você tem um compromisso
com Deus. Aqui neste lugar, o Senhor irá ensinar-lhe
como observar melhor o santo sábado conforme o
mandamento do Criador.
Pr. Miguel Pinheiro
Mordomia Cristã
Divisão Sul Americana
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Princípios sagrados para a guarda do sábado - I
(Êxodo 20:8-11)
A devida observância do sábado conforme os
preceitos da Bíblia tem se tornado cada vez mais difícil.
Entendemos que não é suficiente falar da teologia do
sábado. É necessário ensinar e lembrar os princípios
práticos da observância do sábado. Hoje e amanhã
vamos trabalhar vários desses princípios bíblicos na
Bíblia e no Espírito de Profecia.
I - O preparo semanal:
A palavra profética diz: "Durante toda a semana
nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a
preparação indispensável, a fim de observá-lo
conforme o mandamento. Não devemos observá-lo
simplesmente como objeto de lei. Devemos
compreender suas relações espirituais com todos os
negócios da vida. Todos os que considerarem o
sábado um sinal entre eles e Deus... praticarão dia a

dia os estatutos de seu reino, orando continuamente a
Deus para que a santificação do sábado sobre eles
repouse... "TS, vol. III, p. 20.
“...
as
primeiras
vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. Aí
que deve começar a preparação para o sábado...” TS,
vol. III, p.20.
Fatores determinantes no preparo semanal:
1 - Manter espírito de adoração sabática: O
espírito de reverência e companheirismo que
mantivemos com Ele durante as horas do sábado,
devem nos acompanhar durante a semana. O mesmo
deve se manifestar em todos os aspectos da vida: nas
relações comercias, no emprego, na família, na
escola... Onde estiver um observador do santo sábado,
ali deve estar um adorador do Criador, uma pessoa
amorosa, honesta, respeitosa e agregadora.
2 – Conservar a mesma comunhão: Não
observamos o sábado como um feriado, há um sentido
que transcende o descanso físico. A guarda do sábado
é um símbolo do tipo da comunhão que devemos ter
com Deus durante a semana. A forma como vejo a
Deus, a igreja e o próximo durante o sábado, deve se
estender durante a semana.
3 – Recarregar a bateria para um viver em
santidade: Durante o encontro ininterrupto com Deus
de 24 horas recebemos a força e o poder para viver
como um santo durante a semana. Tanto no sentido
físico como também espiritual. Assim na devida
observância do sábado recebemos a graça para uma

vida em santidade. Vivendo cada dia com Deus, a cada
sábado teremos encontro cada vez mais íntimo com o
Pai. Quando nos encontramos com Ele diariamente
durante uma ou duas horas, estamos nos preparando
para o encontro de 24 horas do próximo sábado.
4 – Recarga diária – o segredo para o adequado
preparo: Retroalimentada diariamente – Como já
aprendemos no Seminário de Enriquecimento
Espiritual, recebemos graça e misericórdia somente
para atender as necessidades diárias. Assim a vida
espiritual deve ser retroalimentada diariamente na
primeira hora de cada manhã. Dessa forma vamos
manter o espírito de adoração que tivemos no sábado.
II. Sexta-feira – o dia de preparação:
(Marcos 15:42; Lucas 23:50-56).
Sexta-feira é o dia no qual se conclui a
preparação final para o sábado. Como já vimos, os
preparativos maiores devem começar já no primeiro dia
da semana.
Orientações
preparação:

proféticas

para

a

sexta

feira

da

1- Preparo nos deveres domésticos: "... Na
sexta-feira deverá ficar determinada a preparação para
o sábado. Tendo o cuidado de por toda a roupa em
ordem e deixar cozido o que houver para cozer.
Escovai os sapatos e tomai vosso banho... O sábado
não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o

alimento, nem em divertimentos, ou quaisquer outras
ocupações mundanas. Antes do pôr-do-sol, ponde de
parte todo trabalho secular, e fazei desaparecer os
jornais profanos ... " TS,vol. III, p. 22.
2 - Preparo nos relacionamentos e negócios:
"Há ainda outro ponto a que devemos dar a nossa
atenção no dia da preparação. Neste dia todas as
divergências existentes entre irmãos, tanto na família
como na igreja, devem ser removidas. Afaste-se da
alma toda amargura, ira ou ressentimento... Antes de
começar o sábado, tanto a mente como o físico devem
desembaraçar-se de todos os negócios seculares...”
TS, vol. III, p. 22.
3 - Preparo para uma recepção em adoração e
louvor: "Antes do pôr-do-sol, todos os membros da
família devem reunir-se para estudar a Palavra de
Deus, cantar e orar... Devemos tomar disposições
especiais para que cada membro da família possa
estar preparado para honrar o dia que Deus abençoou
e santificou". TS, vol. III, p.23.
A forma como recebemos o sábado vai
determinar em grande parte a qualidade da sua
observância.
Outro ponto a considerar é o impacto que o culto
do por do sol vai causar na mente das crianças e dos
adultos. Os hinos, os versos decorados, as histórias,
os agradecimentos...
Quando o sábado é recebido com reverência e
respeito, certamente será observado com esse mesmo
espírito.

Consideremos essa exortação profética para os
pais: Exorto-vos, caros irmãos e irmãs: Lembrai-vos
"do dia do sábado, para o santificar". Êxodo 20:8. “Se
desejais ver vossos filhos observarem o sábado
conforme o mandamento, deveis ensinar-lhes isto,
tanto por preceito como pelo exemplo. A verdade,
profundamente impressa no coração, jamais haverá de
ser totalmente obliterada. Poderá ser obscurecida, mas
nunca destruída. As impressões feitas na tenra
infância, hão de manifestar-se também nos anos
futuros. As circunstâncias podem separar dos pais os
filhos, e afastá-los do convívio da família, mas por toda
a vida as instruções recebidas na infância e mocidade
lhes hão de ser uma bênção”. TS, vol. III, p.25.
III – Sábado pela manhã:
Muitas coisas que ocorrem na sexta feira
acabam influenciando na qualidade da observância do
sábado. Quando recebemos o santo dia no devido
espírito de adoração e reverência isto se refletirá
durante as horas sagradas.
1 - "Não deveis perder as preciosas horas do
sábado, levantando-vos tarde. No sábado a família
deve levantar-se cedo... Disso (levantar-se tarde)
resulta pressa, impaciência e precipitação... Destarte
profanado, o sábado torna-se um fardo, e sua
aproximação será para ela antes motivo de desagrado
do que de regozijo". TS, vol. III, p. 23.

2 - Lucas 4:16-19: Jesus visitava as sinagogas
todos os sábados. "A escola sabatina e o culto de
pregação ocupam apenas uma parte do sábado, o
tempo restante poderá ser passado em casa e ser o
mais precioso e sagrado que o sábado proporciona.
Boa parte desse tempo deverão os pais passar com os
filhos..." TS, vol. III, p. 24.
IV – Sábado à tarde – atividades:
"Para santificar o sábado, não é necessário
encerrar-nos entre paredes, afastados das belas cenas
da natureza”. TS, vol. I, p. 279.
1 - "Numa parte do dia (de sábado) todos devem
ter oportunidade de ficar ao ar livre... as crianças... que
sua mente juvenil se ligue a Deus no belo cenário da
natureza..., provas de Seu amor... não estarão em
risco de associar o caráter de Deus com tudo o que é
rude e severo ... " TS,vol. I, p. 281.
(Os que amam a Deus) “... podem fazer muito
para exaltar o sábado em família e torná-lo o dia mais
interessante da semana ... cumpre-nos consagrar
tempo a interessar nossos filhos ... andar com eles ao
ar livre, sentar-nos com eles nos arvoredos e a luz do
sol, e oferecer a sua mente irrequieta algo em que se
apascentar, mediante o conversar com eles sobre as
obras de Deus ... " TS,vol. I, p. 281.
"Quando faz bom tempo, deverão os pais sair
com os filhos a passeio pelos campos e matas. Em

meio as belas coisas da natureza, expliquem-lhes a
razão da instituição do sábado ... " TS,vol. III, p. 24.
“... Mostrai-lhes que foi o pecado que mareou
essa obra perfeita, que os espinhos, cardos, aflição,
dor e morte são resultado da desobediência a Deus.
Fazei-lhes notar, também, que apesar da maldição do
pecado, a Terra ainda revela a bondade divina...”
TS,vol. III, p. 25.
2 - Estudar a Bíblia com seus filhos: "Falai-lhes
do plano da salvação, ... repeti-lhes a doce história de
Belém. Apresentai-lhes como Jesus foi filho obediente
aos pais, como foi jovem fiel e diligente, ajudando a
prover o sustento da família... Perguntai-lhes acerca do
que aprenderam na escola sabatina, e estudai com
eles a lição do sábado seguinte".TS,vol. III, p.25.
3 - Fazer boas obras assim como Cristo fez no
sábado:
• Cristo curou um cego no sábado. (João 9: 1334)
• Cristo curou um paralítico. (João 5: 1-9)
• Cristo curou uma mulher enferma. (Lucas 13:
10-17)
• Cristo libertou os endemoninhados. (Marcos
1:21-28)
"A misericórdia divina deu direção para que os
doentes e sofredores fossem cuidados, o trabalho
exigido para lhes prover conforto, e um trabalho de
necessidade, e não violação do sábado...” TS, vol. II,
p.184.

V – Despedida do Santo Sábado:
"Ao pôr-do-sol, elevai a voz em oração e
cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do
sábado e pedindo a assistência do Senhor para os
cuidados da nova semana”. TS, vol. III, p.25.
APELO: Convidar para vir à frente os pais. Eles são
sacerdotes, e devem ser os primeiros a assumir o
compromisso. Logo em seguida, convide as mães, os
filhos e os demais. Firmar compromisso a respeito da
observância do sábado.
Pr. Miguel Pinheiro
Mordomia Cristã
Divisão Sul Americana
(material adaptado do Espírito de Profecia)
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Princípios sagrados para a guarda do sábado – II
A forma como guardamos o sábado reflete
nosso grau de intimidade com Deus e o respeito que
temos com os ensinos da Palavra.
Nossa preocupação no Ministério da Mordomia
Cristã tem sido a de levar a igreja a ser mais espiritual.
Entendemos que isso é essencial para se obedecer.
Entendemos que devemos ser zelosos na guarda do
sábado, porque já desfrutamos da bênção da salvação.
Apesar de nossa espiritualidade devemos buscar
formas de fazer o melhor para Ele, e essa é a intenção
da mensagem de hoje. Alguns podem não apreciar a
abordagem do não faça isso ou aquilo, mas o que
buscamos é lembrar e aprofundar o que já
conhecemos, a fim de que guardemos o sábado
segundo o mandamento no contexto da graça e da
comunhão.
Vamos analisar 15 questões que não agradam a
Deus no sábado na Bíblia e no Espírito de Profecia.
Esperamos que cada um faça uma profunda análise de
nossa realidade individual e em família quanto à
qualidade de nossa observância do sábado.
1 – Trabalhar no sábado: (Êxodo 20:8-11).

“Toda vez que o irmão se põe a trabalhar no dia
de sábado, nega virtualmente sua fé”. TS, vol. I, p. 497.
"Muitos se desculpam de violarem o sábado,
referindo-se ao seu exemplo... empreendimentos
seculares... o irmão se defrontara com muitas almas no
juízo...” TS, vol. I, p.498.
"As circunstâncias não justificam a quem quer
que seja, para trabalhar no sábado por amor do
secular... " TS, vol. I, p. 499.
2 - Não é aceitável a observância parcial:
"Não é aceitável ao Senhor uma parcial
observância da lei do sábado, e isso tem sobre o
espírito dos pecadores pior efeito do que se o irmão
não fizesse profissão de observador do sábado. Eles
percebem que sua vida contradiz sua crença, e perdem
a fé no cristianismo. O Senhor toma a sério o que diz, e
não é impunemente que o homem põe de parte Seus
mandamentos". TS, vol. I, p.495.

3 – Como é visto por Deus o trabalho no sábado:
"A maldição de Deus repousará sobre eles e
perderão dez ou vinte vezes mais do que lucram... E
todavia o homem rouba a Deus tirando um pouco do
tempo que o Criador reservou para si... "
“... O trabalho no sétimo dia é um crime a vista
do céu... pois Deus não levará para o céu um
transgressor de Sua lei". TS, vol. I, p. 175.

4 - Não permitir que os filhos transgridam o sábado:
"Acima de tudo, cuidai de vossos filhos no
sábado. Não permitais que eles o violem, pois vós
mesmos o estareis violando se consentirdes que
vossos filhos o façam.” ME, vol. III p. 257.
5 – Não assistir ao culto de sábado com a roupa
comum de trabalho:
“Muitos
precisam
ser
instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas
reuniões para o culto do sábado. Não devem
comparecer à presença divina com roupa usada no
serviço durante a semana. Todos devem ter um traje
especial para assistir aos cultos de sábado”... TS, vol.
III, p.22.
6 – Levar os filhos à escola no sábado:
"... alguns..., têm mandado os filhos à escola no
sábado... os filhos de professores observadores dos
mandamentos têm sido mandados ali no sábado”... TS,
vol. II, p.182.
"... Deus não consulta nossas conveniências no
que respeita a Seus mandamentos “... TS, vol. II,
p.182.
"Nossos irmãos não podem esperar a aprovação
de Deus enquanto põem seus filhos onde lhes é
impossível obedecer ao quarto mandamento”... TS, vol.
II, p.182.
7 – Todo serviço desnecessário deve ser evitado no
dia de sábado:

"... Mas todo serviço desnecessário deve ser
evitado. Muitos adiam negligentemente até ao começo
do sábado pequeninas coisas que deviam ter sido
feitas no dia de preparação ... Todo trabalho
negligenciado até ao começo do sábado deve ficar por
fazer até que ele haja passado". TS, vol. II, pp.184,185.
"... o sábado não deve ser empregado em
consertar roupa, cozer o alimento, nem em
divertimento
ou
quaisquer
outras
ocupações
mundanas”... TS, vol. III, p.22.
8 – Comer demais no sábado:
"Não devemos, no sábado, aumentar a
quantidade de alimento ou preparar maior variedade do
que noutros dias. Ao contrário, a refeição no sábado
deve ser mais simples, convindo comer menos do que
comumente, a fim de ter o espírito claro e em
condições de compreender os temas espirituais... Por
comer demais aos sábados, muitos têm contribuído
mais do que imaginam para desonrar à Deus... Embora
deva a gente abster-se de cozinhar aos sábados, não é
necessário ingerir a comida fria ... As refeições, posto
que simples, devem ser apetitosas e atraentes” ... TS,
vol. III, pp. 23,24.
9 - Evitar viagens nesse dia:
"Se desejamos a benção prometida aos
obedientes, devemos observar mais estritamente o
sábado. Temo que muitas vezes empreendamos nesse
dia viagens que bem poderiam ser evitadas... devemos

ser mais escrupulosos quanto a viagens nesse dia, por
terra ou ma..." TS, vol. III, p.26.
10 – Não falar, nem fazer negócios ou tratos
comerciais no sábado:
“... Não devemos, entretanto, falar acerca de
negócios nem entabular qualquer conversação
mundana...” TS, vol. III, p. 26.
"Não devemos... permitir que encargos e
transações comerciais nos desviem o espírito do
sábado do Senhor... Nem devemos permitir que nossa
mente sequer pouse em coisas de caráter mundano".
TS, vol. I, p.279.
"Os que não se acham inteiramente convertidos
à verdade, deixam com freqüência que a mente lhes
corra as soltas sobre negócios mundanos e se bem
que repousem dos labores físicos no sábado, a língua
fala do que esta no espírito, daí essas conversas sobre
gado, colheitas, prejuízos e lucros. Tudo isto é violação
do sábado..." TS, vol. I, p.291.
11- Procurar prazeres, divertimentos, jogos, etc.:
"... Procurar prazeres, jogar bola, nadar, não
era uma necessidade, mas pecaminosa negligência do
dia sagrado santificado por Jeová..." ME, vol. III, p.258.
12 – Dormir na igreja ou em casa desagrada a Deus:
"Ninguém vá à igreja para dormir. O sono é
coisa que não deve manifestar-se na casa de Deus... O
sábado não deve ser passado em ociosidade, mas

tanto em casa como na igreja, cumpre-nos manifestar
espírito de adoração..." TS, vol. III, p.28.
"... Desagrada a Deus que os observadores do
sábado durmam durante muito tempo no sábado..."
"Que flagrante afronta é roubar o homem o único
dia santificado de Jeová, e dele se apropriar para seus
próprios fins egoístas". TS, vol. I, p.291.
13 – Que a casa de Deus não seja profanada pelos
filhos:
"A casa de Deus é profanada e o sábado é
violado pelos filhos de observadores do sábado. Eles
correm pela casa, brincam, conversam e manifestam
seu mau humor nas próprias reuniões..."

14 – Conversas mundanas no sábado:
"Os ministros de Jesus devem colocar-se como
reprovadores daqueles que deixam de lembrar-se do
sábado para o santificar. Bondosa e solenemente,
cumpre-lhes reprovar os que se empenham em
conversação mundana no dia de sábado, professando
ao mesmo tempo serem seus observadores. Devem
estimular a consagração a Deus no Seu santo dia". TS,
vol. I, p. 292.
"... Coisa alguma que possa aos olhos do Céu
ser considerada transgressão do santo sábado, deve
deixar-se por dizer ou fazer, para ser dita e feita no
sábado... o quarto mandamento é virtualmente

transgredido mediante o conversar-se sobre cosias
mundanas, ou leves e frívolas..." TS, vol. I, p. 290.
15 – Ao que despreza o dia de sábado:
"... Ninguém que desrespeite o quarto
mandamento, depois de haver compreendido as
reivindicações do sábado, pode ser tido como inocente
a vista de Deus". TS, vol. I, p.494.
"... Por tanto tempo seguiu suas próprias
conveniências a respeito da observância do sábado,
que sua mente se tornou inapta para receber
impressões quanto ao seu procedimento de
desobediência, entretanto, nem por isso é menos
responsável, pois o irmão mesmo se pôs nessas
condições..." TS, vol. I, p.502.
APELO:
Tivemos hoje mais uma mensagem profética de
exortação. A mesma só fará diferença em nossa vida
se aceitarmos e crermos. Se o que foi apresentado não
for seguido de fé, pouco proveito trará em nossa vida.
Se quisermos prosperidade e segurança,
necessitamos nos comprometer com a palavra
profética.
II Crônicas 20:20 diz: “Crede no Senhor, vosso
Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas e
prosperareis.”
Apelo final: Comprometimento total.

Pr. Miguel Pinheiro
Mordomia Cristã
Divisão Sul Americana
(material adaptado do Espírito de Profecia)
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Dependência Diária de Deus
Nos últimos quatro dias falamos do
sábado e nos próximos três, vamos falar acerca de
dependência e poder.
A dependência habitual diária de Deus é
o fundamento da fidelidade e do sucesso na vida.
Esse sentimento estimula o desejo de
orar e ler a Bíblia. O esforço pela guia divina resulta
num conhecimento crescente do poder Deus, e isto
afeta a vida em todos os aspectos.
Nosso desafio nos próximos três dias é
levar você a estabelecer e aprofundar uma relação de
inteira e completa dependência de Deus.
Estamos preocupados com isso porque,
quem não aprende a depender de Deus, logo vai se
deparar com a realidade ilusória daquilo que parecia
ser caminho de vida.
“Se queremos levar uma vida cristã,
precisamos cooperar constantemente com Deus,
perdendo de vista o próprio eu na dependência de
Jesus Cristo. Devemos trabalhar cada dia como se
fosse para a eternidade.” Este dia Com Deus, MM,
1980, p. 253.

Vamos considerar quatro questões:
1 - Aprendendo na intimidade do Pai;
2 - Como guia de Seu povo;
3 - Um exemplo profético para nossos dias;
4 - Somos frutos dos hábitos.
1 – Aprendendo na intimidade do Pai.
Somente Deus conhece o fim desde o
princípio, assim ele pode guiar com segurança nossa
vida. A grande pergunta é como Ele a dirige? Para
responder a essa pergunta vamos ler quatro textos da
Bíblia:
Provérbios 20:24 - “Os passos do homem são
dirigidos pelo SENHOR; como, pois, entenderá o
homem o seu caminho”? A grande questão aqui é:
como posso entender a vontade de Deus para minha
vida hoje? Antes de prosseguir pergunte: em que
contexto meus pais me ensinaram os bons costumes?
Em que ambiente abri meu coração para minha
namorada, noiva e esposa? Certamente duas palavras
estiveram envolvidas nesses processos: respeito e
intimidade. Com elas em mente, vamos para os
próximos textos.
Salmo 25:12 – “Ao homem que teme ao Senhor,
Ele o instruirá no caminho que deve escolher”.

As palavras chaves são: respeito, reverência, certeza
que Ele é de inteira confiança e isso me leva a confiar
sem nenhuma restrição.
Salmo 25:14 – “A intimidade (o segredo) do
Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a
conhecer a sua aliança”. A palavra chave para o
crescimento aqui é intimidade. Assim como nossos
pais nos ensinavam novas coisas de acordo com
nosso desenvolvimento físico e emocional, assim faz
Deus conosco a cada dia. Assim como crescemos
como crianças aos pés de nossos pais, num ambiente
de respeito e intimidade, dessa forma devemos crescer
na primeira hora de cada manhã. É nesse momento de
intimidade que o céu e terra se ligam, o infinito e o
finito se encontram. Pais e filhos se unem e trocam os
mais íntimos segredos de família.
Foi dessa maneira que Jesus foi educado por
Deus para cumprir a missão. Apesar de aos trezes
anos já ter tanto conhecimento como os doutores de
sua época, mesmo assim Jesus se aproximava do Pai
como uma criança. A palavra profética diz: “Falava de
Sua intimidade e unidade com o Pai como uma criança
falaria de sua ligação com seus pais.” Recebereis
poder, MM. 1999, p.274.
“Necessitamos educar e exercitar a mente de
modo a possuirmos fé inteligente, um inteligente
companheirismo com Jesus. A menos que nutramos
constante intimidade entre Deus e a alma, separar-nosemos dEle e andaremos à parte. Falemos de Seus
incomparáveis encantos, cultivando sem cessar o

desejo de conhecer melhor a Jesus Cristo. Então Seu
Espírito exercerá poder controlador sobre a vida e o
caráter. ...” Filhos e Filhas de Deus, MM. 1956, p. 27.
Como
aprendemos
no
Seminário
de
Enriquecimento Espiritual I, escutemos o Pai em Suas
Palavras na Bíblia e falemos com Ele em oração. O
melhor de nosso tempo deve ser dedicado para essa
sagrada tarefa. Na intimidade do pai aprenderemos
coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos,
conforme nos ensina o profeta Isaías (48:6). Na
intimidade Ele guia Seu povo em tudo.
2 – Como Guia de Seu Povo.
Somente Deus conhece o fim desde o princípio,
assim Ele pode guiar com segurança nossa vida. A
grande pergunta é como Ele a dirige? Qual é o “GPS”
de Deus para seus filhos hoje?
Como humanos, às vezes temos algumas
preocupações, como por exemplo: e se eu perder meu
emprego por causa do sábado? O que vai ocorrer
quando não mais puder comprar ou vender? Como vou
saber qual é vontade clara de Deus? E outras.
Como Deus guiou Seu povo no deserto? Vamos
abrir a Palavra em Êxodo 13:21-22 - “E o Senhor ia
adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem
para os guiar pelo caminho, e a noite numa coluna de
fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de
dia e de noite”.

Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem,
durante o dia, nem a coluna de fogo, durante a noite.
Essa coluna era Cristo, o Guia de Seu povo. Ele
esteve, está e sempre estará com Seu povo.
Vamos pensar nesse texto:
"Ao recapitular a nossa história passada,
havendo percorrido todos os passos de nosso
progresso até ao nosso estado atual, posso dizer:
Louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem
executado, encho-me de admiração e de confiança na
liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao
futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o
Senhor nos tem guiado, e os ensinos que nos ministrou
no passado.” ME. vol. 3, p.162.
Assim como Ele guiou Seu povo diariamente no
deserto, qual o “GPS” de Deus para Seu povo Hoje?
A Bíblia é guia infalível... A Palavra de Deus,
estudada e obedecida, guiaria os filhos dos homens,
como os israelitas foram guiados por uma coluna de
fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. A Bíblia é
a vontade de Deus expressa ao homem. Assim como
os filhos de Israel dependiam cada dia da direção da
coluna de nuvem ou de fogo da mesma maneira, nós
hoje dependemos da orientação da Palavra. Esse é o
compromisso mais importante do Dia. Está em jogo
nosso destino eterno. Jesus disse: "Examinais as
Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e
são elas que de Mim testificam." (João 5:39).
“A Palavra do Deus vivo deve ser nosso guia.
Cada um deve reconhecer sua dependência nEle, a

quem pertencem por criação e redenção.” Olhando
para o alto, p.175.
“Cada capítulo e cada versículo da Bíblia é uma
comunicação da parte de Deus aos homens.”
Patriarcas e Profetas, p.504.
Nosso desafio é levar cada pessoa a
desenvolver e consolidar o hábito de buscar a Deus na
primeira hora de cada manhã. Cremos que dessa
maneira andaremos cada dia com Deus. Foi dessa
maneira que Enoque andou com Deus e o exemplo
dele é citado como protótipo para os últimos dias.
3 – Um exemplo profético para nossos dias.
Gênesis 5: 22 – “E andou Enoque com Deus e já não
era, porque Deus o tomou para si”.
No Livro Historia da Redenção pág. 61 Lemos:
“Enoque, separando-se do mundo, e gastando muito
de seu tempo em oração e comunhão com Deus,
representa o leal povo de Deus nos últimos dias, que
se há separar do mundo. A injustiça deverá prevalecer
em terrível extensão sobre a Terra.”
“Sua associação diária com Cristo o transformou
na imagem dAquele com quem ele esteve tão
intimamente ligado.”Review and Rerald, 5 de dezembro
de 1912.
4 – Nosso desafio diário.

Sem dúvida é absorver o estilo de vida de
Enoque. A palavra profética ordena: “Consagrai-vos a
Deus pela manhã; fazei disto vossa primeira tarefa.”
Caminho para Cristo, p.70.
Reiteramos mais uma vez que buscamos uma
igreja que busque por hábito e não esporadicamente.
Assim como é natural e habitual buscar o alimento
material cada dia o mesmo deve ocorrer com o
alimento espiritual. Ninguém se engane: a saúde da
alma será proporcional ao alimento recebido.
Não suficiente vir á igreja e ouvir os sermões, é
necessário algo mais. A adoração coletiva só alcança o
seu objetivo quando é precedida pela devoção pessoal
habitual.
A Palavra profética diz: “A simples audição de
sermões sábado após sábado, a leitura da Bíblia de
ponta a ponta, ou sua explicação verso por verso, não
nos aproveitará nem aos que nos ouvem, se não
vivermos as verdades da Bíblia em nossa experiência
habitual.” CBV. p.514.
O que ocorre quando nos habituamos a colocar
Deus em nossa mente de forma habitual? “Andai
continuamente na luz de Deus. Meditai dia e noite no
Seu caráter. Então vereis Sua beleza e exultareis em
Sua bondade. Vosso coração se abrasará com o
sentimento do Seu amor. Sereis erguidos, como se
fôsseis transportados por braços eternos. Com o poder
e luz que Deus concede, podeis compreender e
realizar mais do que antes julgáveis possível.” CBV, p.
514.

Apelo final – Passar a depender diariamente de Deus
como um hábito. Na primeira hora de cada manhã,
antes de qualquer atividade, primeiro Deus.
Amanhã iremos falar do poder de Deus como
arma de defesa contra as hostes do mal; além de nos
manter salvos, que outros benefícios podemos obter;
como viver acima da média pelo poder que vem do
alto.
Amanhã o Senhor terá uma bênção especial
para sua vida, ela é essencial para um viver vitorioso
que se projeta para além desse mundo.
Pr. Miguel Pinheiro
Mordomia Cristã
Divisão Sul Americana
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O poder da comunhão - I
Ontem vimos que não é suficiente vir à igreja e
escutar sermões, é necessário algo mais. A devoção
pessoal dá significado à adoração coletiva. Escutar um
sermão, ouvir ou participar de um louvou tendo Deus
na vida desde a primeira hora da manhã é diferente. A
mensagem chega com poder à nossa vida e a
daqueles que nos ouvem.
Portanto, uma experiência habitual com Deus e
Sua Palavra é indispensável para que haja
crescimento. Como já vimos: “A simples audição de
sermões sábado após sábado, a leitura da Bíblia de
ponta a ponta, ou sua explicação verso por verso, não
nos aproveitará nem aos que nos ouvem, se não
vivermos as verdades da Bíblia em nossa experiência
habitual.” CBV. p. 514.
Qual será a conseqüência dessa vida de
dependência
e
comunhão?
Quais
são
as
características de uma pessoa que busca esse poder?
Podemos afirmar com segurança que o que vamos
mostrar hoje e amanhã vai trazer um grande impacto
em sua vida espiritual. O poder que vem do alto
envolverá a sua vida e você experimentará uma linda
experiência com Deus.
1 – Um Mordomo santo de Deus

II Reis 4:9-10 – Pelo contexto entendemos que
essa mulher já conhecia Eliseu há muito tempo. Ela
queria ficar mais tempo próxima de Eliseu; ela sentia
que dele saía virtude. Também reconheceu as
necessidades de Eliseu e se esforçou por suprir sem
que ele pedisse. Ela tinha um conceito claro acerca
dele: “Eis um santo homem de Deus”.
Quando as pessoas olham para você, o que elas
vêem? Alguns se incomodam em serem chamadas de
santos, talvez pelo conceito de santo de outras
religiões. Mas não tem como fugir, você é um santo.
Falando de nossa igreja, a Bíblia diz: “Aqui está a
perseverança dos santos, os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé em Jesus.” (Apocalipse
14:12).
A grande questão é: O que devo fazer para que
as pessoas me vejam como um santo mordomo do
Senhor? Como deve viver um santo de Deus? Esse é o
assunto que vamos tratar hoje e amanhã.
Dentre
as várias características da vida de um santo vamos
destacar e analisar algumas delas.

2 - Características essenciais de um santo (a):
Vamos agora considerar duas dessas características:
•

Prioriza valores eternos

“Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, e a
sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.” (Mateus 6:33).
Para sermos santos, Jesus necessita dar o
primeiro comando em nossa mente a cada manhã.
Sem esse toque, vai prevalecer o carnal, o humano
focado somente nas coisas daqui. O toque dEle muda
a nossa rota. Continuamos aqui, mas não somos
daqui, o “GPS” o Guia divino aponta para o destino que
finalmente importa. Por isso ordena: “Examinais as
Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e
são elas mesmas que testificam de mim.” João 5:39.
Sem esse guia ninguém acerta o caminho, o
erro será inevitável, Jesus diz categoricamente: “Errais,
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus."
(Mateus 22 :29).
Quando priorizamos a busca do reino de Deus,
vivemos no contexto da abundância do reino. Está
profetizado: “É impossível avaliar os bons resultados
de uma hora, ou mesmo de meia hora diária, dedicada
à Palavra de Deus...” Conselhos Sobre Escola
Sabatina, p.43.
“O tempo dedicado ao estudo da Palavra de
Deus e à oração trará lucro centuplicado”. Review and
Herald, 11 de junho de 1908.
Você já pensou no significado prático daquilo
que acabamos de ler? Vamos ler novamente esses
textos com sentido oposto.
É impossível avaliar os danos, os problemas, os
prejuízos, as perdas, as frustrações, os desânimos, as
ameaças, como resultado de não dedicarmos uma

hora, ou mesmo de meia hora diária, ao estudo da
Palavra de Deus... É ou não é uma excelente receita
para o fracasso? Por traz de muitas vidas atribuladas e
atormentadas, será que não está essa triste realidade?
Vamos ao outro texto: O tempo que não é
dedicado ao estudo da Bíblia e à oração trará prejuízo
centuplicado (não é 100x100, mas 100 elevado a
potência 100).
Vejam, não estou falando de auto-ajuda. Estou
falando de bênçãos proféticas de Deus para aquele
que O busca. Ele é a fonte das bênçãos ilimitadas, Ele
é que faz o fraco forte, que dá vigor ao abatido, que
torna real as chances dos limitados. Não estou falando
somente de bens e dinheiro estou falando da bênção
divina geral, integral, global, ilimitada. Estou amparado
na Palavra profética que diz: “Não pode haver limite à
utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu,
oferece margem à operação do Espírito Santo em seu
coração, e vive uma vida inteiramente consagrada a
Deus.” CBV, p.159.
O profeta Jeremias completa dizendo: “Invocame, e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e
ocultas, que ainda não sabes”. Jeremias 33:3.
•

Vive na presença de Jesus em adoração
“Permanecei em mim, e eu permanecerei em
vós; como não pode o ramo produzir fruto de si
mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós,
o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se
permanecerdes em mim, e as minhas palavras

permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos
será feito.” (João 15:4,7).
Minha vida na presença de Cristo. Esse será o
tema do IV Seminário de Enriquecimento Espiritual.
Nesse material vamos ampliar esse assunto, ele é um
talão de cheques assinados em branco, que Jesus dá
a cada seguidor.
O objetivo do SEE IV será: Desenvolver e
consolidar o hábito de permanecer na presença de
Cristo desde a primeira até a última hora de cada dia.
Esse material será ministrado para aqueles que já
fizeram o SEE I, II e III, que são prérrequisitos.
Por que o crente necessita viver na presença de
Jesus todo o tempo? Todos somos chamados para
viver cada dia “em consciente e contínua comunhão
com Deus pela oração e estudo de Sua Palavra; pois
nela está a fonte da fortaleza.” AA, p.363.
Quando confessamos o nome de Cristo e Ele
passa
a
viver
intrinsecamente
(que
está
inseparavelmente ligado) em nós, o Diabo declara
guerra aberta contra nós. A Palavra diz “... não temos
que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra
os principados, contra as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos lugares celestiais." (Efésios
6:12).
O que poderá fazer um santo de Deus, sem as
devidas armaduras numa guerra tão desigual?
Quando não buscamos refúgio contra o mal na
Palavra, nosso fracasso será certo. Está profetizado:
“Quando permitimos que nossa comunhão com Deus

seja quebrada, ficamos sem defesa.” Ciência do Bom
Viver, p.511.
Muitos aqui não fazem idéia do que é estar
envolvido na guerra que está sendo travada
diariamente entre as forças do bem e do mal. Só o
poder que vem de nossa comunhão com Deus é que
nos fará vencedores nos momentos mais difíceis e
inesperados.
O Pr. Miguel Pinheiro conta que quando
assumiu seu segundo distrito na Rua 25 de Agosto, em
Duque de Caxias no Rio de Janeiro, foi visitar pela
primeira vez a Igreja de Dr. Laureano, que na época
fazia parte daquele distrito. Quando chegou para
classe dos professores ele se deparou com a seguinte
situação: uma pessoa chegou antes de começar a
classe e ficou possuída pelo inimigo. Os irmãos
começaram a lutar para expulsar o inimigo e ele (o
demônio) ficou furioso e começou a jogar cadeiras nas
pessoas. Com muita dificuldade conseguiram prender
o possesso na sala. Poucos minutos depois, o Pr.
Miguel estava chegando pela primeira vez naquela
igreja. Sabem o que o esperava? A chave daquela
sala. Com uma sensação de alívio, disseram a ele:
pastor, agora é com você. Imaginem, enfrentar uma
situação dessas sem o poder de Deus, sem defesa.
Quando aprendemos a caminhar com Deus, o poder
dEle também nos acompanha; o diabo e os seus anjos
não podem suportar alguém que anda com Deus.
Lembrem, guardem no coração, lutem para manter a
comunhão habitual, pois “Quando permitimos que

nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos
sem defesa.”
Comecem o dia com Ele e vão para as tarefas
em Sua companhia. Esse mandamento é para nós:
“Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós,
quando estais caminhando e quando ocupados com os
trabalhos diários. Que vosso coração se eleve de
contínuo, em silêncio, pedindo auxílio, luz, força,
conhecimento. Que cada respiração seja uma oração.”
CBV. pp. 510 e 511.
Aprendemos
a
odiar
o
mal
quando
desenvolvemos o hábito de estar todo tempo na
presença de Cristo.
Vejam mais duas citações inspiradas:
“Cristo no coração, Cristo na vida, eis a nossa
segurança. A atmosfera de Sua presença encherá a
alma de horror a tudo o que é mau... Seremos um com
Ele em nossos pensamentos e intenções.” CBV, p.
511.
“
Todo dia que passou no qual Cristo não teve
permissão para entrar na alma, é um dia perdido”.
Este Dia com Deus, p.51.
Apelo final:
Chamado para buscar a Cristo na primeira hora
de cada manhã e permanecer na presença dEle
durante todo dia. Mostre que essa decisão vai implicar
em vitoria ou fracasso, aqui e na eternidade.

Amanhã continuaremos com o restante do tema
de hoje. Um dia perdido aqui pode representar uma
eternidade perdida. Cristo nunca desperdiçou nenhum
dia quando aqui esteve.
Como podemos aproveitar melhor cada dia em
nossa jornada para o céu? Como seguir o exemplo de
Cristo em sua vida de comunhão?
Amanhã veremos mais duas características dos
santos mordomos do Senhor.
Pr. Miguel Pinheiro
Mordomia Cristã
Divisão Sul Americana
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O poder da comunhão - II
Ontem vimos duas das quatro características
que propusemos estudar nesses dois dias:
• Um santo de Deus sempre prioriza os valores
eternos em detrimento dos temporais. Ele não
discute: primeiro vem o reino de Deus.
• A segunda característica foi a que ele começa o
dia na presença de Jesus e continua com Ele.
Para ele, o Salvador é o divino e inseparável
companheiro: no trabalho, em casa, na escola,
em viajem onde quer que esteja um santo, ali
está um adorador presencial do Senhor Jesus.
Ele está todo o tempo na presença de Jesus.
Hoje veremos as outras duas características de
um mordomo santo:
1- Vive cada dia à luz da eternidade;
2- Segue o exemplo do Supremo Pastor.
1 - Vive cada dia à luz da eternidade.
Quando é o dia da salvação? II Cor. 6:2, diz:
“Hoje é o dia da salvação”.
Para quê? O verso 3 responde: “não dando nós
nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para
que o ministério não seja censurado”.

Os versos 4-10 enumeram várias outras
qualidades que serão vistas em nossa vida, quando
fazemos do hoje um dia de salvação.
- Paciência – nas privações e angústia;
- Amor não fingido;
Naturalmente produziremos o fruto do Espírito
Santo:
Pureza,
conhecimento,
longanimidade,
bondade...
A salvação é somente por um dia. Deve ser
renovada a cada manhã e não podemos deixar para
outro horário. Nosso destino eterno está em jogo e em
hipótese alguma o que é importante e urgente deve ser
deixado para depois. Por esta razão Jesus deu um
mandamento profético para esta igreja, e todo
candidato ao céu não pode desobedecer.
O mandamento é: “Consagrai-vos a Deus pela
manhã; fazei disto vossa primeira tarefa... Esta é uma
questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus
para esse dia. Submetei-Lhe todos os vossos
planos, para que se executem ou deixem de se
executar, conforme o indique a Sua providência.”
Caminho para Cristo, p. 70.
Por que o cumprimento desse mandamento
deve ser diário? Vejamos as razões: Repetimos: a
salvação é somente por um dia.
Os elementos básicos da salvação: graça,
misericórdia e o pão espiritual são dados diariamente.
- “A graça é dada cada dia para atender as
necessidades daquele dia”. MCP. Vol. 2, p.643.

“No caminho do dever podeis estar certos de
receber graça bastante para o vosso dia”. Conselhos
Sobre Educação, p.97.
“Filhos e Filhas de Deus, Sua graça é concedida
diariamente, para a necessidade do dia”. Filhos e
Filhas de Deus, p.119.
“Nosso crescimento na graça, nossa felicidade,
nossa utilidade - tudo depende de nossa união com
Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora permanecendo nele, que devemos crescer na graça”.
O Cuidado de Deus, p. 69.
“-” As misericórdias igualmente são concedidas
a cada dia”. A Bíblia menciona que elas são renovadas
a cada manhã. (Lamentações 3:23).
- Para cada pessoa o Pai disponibiliza o pão
espiritual para cada dia. Manhã após manhã
encontraremos o pão do Céu para a provisão diária.
“Necessitas da vida espiritual da Palavra de
Deus renovada em ti, dia a dia.” Olhando para o Alto,
p.43.
Somente dessa maneira o homem interior
poderá ser renovado no poder do Espírito Santo. A
energia que vem dos nutrientes da Palavra vai fortificar
a alma para uma vida santa naquele dia.
Outras três questões não podem ficar de fora
dessa característica:
• Quando vamos morrer? Não sabemos. Mas
pode ser hoje? Sim, então hoje é dia de
salvação.

•

Quando minha vida estará sendo analisada no
juízo dos que amam a Deus (juízo préadvento
ou juízo investigativo)? Não sei? Pode ser hoje?
Sim, então hoje é dia de salvação.
• Quando Jesus virá? Não sabemos nem o dia
nem a hora. Pode ser hoje? Sim, então hoje é
dia de salvação.
“Tudo com que temos que nos haver, é este dia
de hoje. Hoje devemos ser fiéis ao nosso legado. Hoje
devemos amar a Deus de todo o coração, e ao nosso
próximo como a nós mesmos. Hoje é que nos cumpre
resistir às tentações do inimigo, e pela graça de Cristo
alcançar a vitória. Isto é vigiar e aguardar a vinda de
Cristo. Devemos viver cada dia como se soubéssemos
ser ele nosso último dia na Terra.” O Cuidado de Deus,
MM, 29 de junho, 1995, p.169.

2 – Segue exemplo do Supremo Pastor.
Jesus é nosso exemplo em tudo, mas
especialmente Sua vida de comunhão com o Pai. Essa
era a fonte de todo o Seu poder. Com razão disse que
o que Ele fez nós também podemos fazer. Em todas as
fases de Sua vida esse traço era a marca principal.
• Na infância:
“Estudava a Palavra de Deus, e as horas de
maior felicidade para Ele eram aquelas em que Se
podia afastar do cenário de Seus labores e ir para o
campo a meditar nos quietos vales, a entreter

comunhão com Deus na encosta da montanha, ou
entre as árvores da floresta. O alvorecer encontrava-O
muitas vezes em algum lugar retirado, meditando,
examinando as Escrituras, ou em oração. Com
cânticos saudava a luz da manhã. Com hinos de
gratidão alegrava Suas horas de labor, e levava a
alegria celeste ao cansado e ao abatido”. CBV, p. 52.
• Durante o ministério
“O dia todo atendia às multidões que iam ter
com Ele e, ao anoitecer, ou bem cedo de manhã,
retirava-Se para o santuário das montanhas em busca
de comunhão com o Pai... ao voltar das horas de
oração... O aspecto sereno do rosto, o vigor, a vida e o
poder de que todo o Seu ser parecia possuído. Das
horas passadas a sós com Deus Ele saía, manhã após
manhã, para levar aos homens a luz do Céu.” CBV, p.
56.
Todos os dias recebia novo batismo do Espírito
Santo. P.J, p.139.
Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor O
despertava de Seu repouso, e Sua alma e lábios eram
ungidos de graça para que a pudesse transmitir a
outros. As palavras Lhe eram dadas diretamente das
cortes celestes... P.J, p.139.
Esse era Seu estilo de vida. Era tão natural para
Jesus colocar Deus em primeiro lugar que isso se
tornou um hábito. Essa forma de vida impressionava os
que entravam em contato com Jesus.
A palavra Profética diz: “As orações de Cristo e
Seu hábito de comunhão com Deus, impressionavam
muito os discípulos.” P.J, p. 140.

A base para um cristianismo autêntico está
numa relação habitual íntima com Deus. O que passa
disso é arremedo de religiosidade, é fanatismo, prédio
sem fundamento. É construção na areia.
Uma pessoa que anda cada dia com Deus, vê a
vida na visão do Espírito Santo, na riqueza da graça e
à luz da eternidade.
Uma pessoa convertida cada dia pelo poder da
Palavra fará tudo o que o Senhor pede.
Apelo: Conversão diária como a maior necessidade da
igreja. Somente assim o Espírito Santo poderá nos
usar inteligentemente no avanço da causa e operar a
minha e a salvação de outros.
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Adorando a Deus com os dízimos e as ofertas
Uma pessoa que aprende a depender de Deus,
que começa o dia com Ele e permanece na presença
dele todo o dia, que vive diariamente se projetando
para a eternidade e que segue o exemplo de Cristo, vai
ter dificuldade em ser fiel na devolução dos dízimos e
das ofertas? Na guarda do sábado? No estilo de vida
adventista? A cada dia estou mais convencido de que
a causa da infidelidade nos dízimos e ofertas não é
financeira, mas espiritual.
Não acredito na teologia da Fidelidade que não
prioriza o relacionamento com Deus. De que vale
trazer os dízimos e as ofertas, se Cristo não é o
primeiro em tudo na vida? Que sentido tem essa
adoração? Quem é glorificado com isso? É possível
que alguns estejam se perguntando: por que não
falaram ainda dos dízimos e das ofertas?
O fundamento, a base da Fidelidade é a
intimidade diária com Deus. Portanto, primeiro temos
que trabalhar a causa. Dízimos e ofertas são efeitos.
O principal no Ministério da Mordomia Cristã não é o
dízimo ou a oferta, mas a espiritualidade habitual do
crente.
Uma pessoa que desenvolveu e consolidou o
hábito de buscar a Deus na primeira hora de cada
manhã, não terá dificuldade para dizimar e ofertar.

Um coração convertido fará tudo o que o Senhor
pede.
Bem, agora podemos falar sobre dízimos e
ofertas com a finalidade de aprofundar nosso
compromisso de adoração nesses itens sagrados.
Esperamos que se houver alguém em nosso
meio, que esteja fracassando em seu relacionamento
com Deus e consequentemente na devolução dos
dízimos e das ofertas, que ao ouvir este tema, o poder
de Deus possa despertar esse crente desse pesadelo
mortal.
Vamos abrir a Palavra em Provérbios 3:9 e 10
“Honra ao Senhor teu Deus com a tua fazenda, e com
as primícias de toda a tua renda; então se encherão os
teus celeiros abundantemente, e transbordarão de
vinho os teus lagares.”

1 – A prova de lealdade: Os dízimos, as ofertas e o
sábado.
Metade dos temas de nossa semana foi sobre o
sábado. O sábado para nós é importante, somos
adventistas do sétimo dia, ele está em nosso “DNA”.
Guardamos esse dia como prova de nosso respeito e
lealdade ao Deus Criador. Semanalmente vimos à
presença dEle em adoração neste lugar e em nossas
casas. Agora, o que dizer de um Adventista que não
guarda o sábado? Persistindo nesse pecado, pode ser
um adventista verdadeiro?

Alguns podem estar se perguntado, mas o
assunto de hoje não é dízimo e oferta? O que tem a
ver o sábado com isto?
Meu irmão, tem tudo a ver. A deslealdade e a
desonestidade na devolução sistemática dos dízimos e
das ofertas são equivalentes a transgressão do
sábado. O quê? Eu nunca escutei isso? Como é
possível sustentar essa declaração? Não fique
assustado, a revelação é progressiva. Hoje o Espírito
Santo vai lhe revelar essa verdade.
Vamos a ela: A
palavra profética diz: “Assim como a árvore do
conhecimento do bem e do mal foi colocada no meio
do Jardim do Éden, assim o mandamento do sábado é
colocado no meio do Decálogo. Acerca do fruto da
árvore do conhecimento e do bem e do mal, fez-se a
restrição: Dele não comereis... para que não morrais.
Acerca do sábado, Deus disse: Não o profaneis; antes,
santificai-o... Assim como a árvore do conhecimento foi
o teste da obediência de Adão, o quarto mandamento é
o teste que Deus deu para provar a lealdade de todo o
Seu povo.” O Cristo triunfante, p. 354.
“De igual maneira, o dízimo de nossas rendas
"santo é ao Senhor”. Usa-se a mesma linguagem
quanto ao sábado que se usa na lei do dízimo.”
Conselho sobre Mordomia, p.66.
O sábado é santo e deve ser guardado em
comemoração do poder criativo do Deus.
O dízimo e a oferta são santos e lembram que
Deus é o Criador, proprietário e Salvador.
Nossos primeiros pais não deviam tocar nem
comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.

Ela foi colocada como prova de lealdade e respeito a
Deus.
O que substituiu a árvore do conhecimento do
bem e do mal em nossos dias? O sábado, o dízimo e a
oferta. São coisas santas ao Senhor. Não posso e não
devo tocar comer daquilo que pertence a Ele.
Antes de prosseguir quero fazer uma pequena
pausa: quero atender a você que está pensativo e
preocupado com a seguinte questão: Eu não tenho
nenhuma renda, como fica o meu caso? O Manual da
Igreja diz que para aquele que não tem renda o dízimo
não é prova de discipulado. O que isto quer dizer? Que
uma pessoa não pode ser desligada, separada da
comunhão porque não é dizimista. Infelizmente alguns
têm usado essa declaração como álibi para sustentar a
sua falta de reconhecimento de Deus como Criador e
Redentor. Lembre-se: isso se aplica somente para
aqueles que não têm nenhuma renda.
Voltando a nossa linha de raciocínio, o dízimo e
as ofertas devem ser vistos como elementos de
adoração a Deus. Não é uma questão de trazer uma
ajuda para a igreja ou campo quando se tem boa
condição financeira. Isso não se aplica ao dízimo e a
oferta, porque eles são dedicados ao Senhor antes de
qualquer outro compromisso. Não dedicamos a Deus
daquilo que sobra. Ele vem sempre em primeiro. A
devolução ao Senhor dos dízimos e das ofertas implica
em compromisso com o crescimento do reino de Deus,
a fim de que possamos apressar a vinda de Cristo.
Logo, assim como o sábado, a devolução dos dízimos
e das ofertas tem também uma dimensão escatológica.

2 – Dimensão escatológica dos dízimos e das ofertas.
Assim como o sábado aponta para a eternidade
quanto ao dízimo e as ofertas, o Senhor da Glória
recomenda: "Mas ajuntai para vós outros tesouros no
céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde
ladrões não escavam nem roubam." Mateus 6: 20.
Aqui Jesus nos leva para a atmosfera do Céu.
Aqui Ele aponta o caminho correto para o uso dos
recursos dEle colocados nas mãos de Seus filhos. Ele
parece dizer: cuidem, porque o diabo vosso adversário
vai fazer de tudo para que usem erradamente os
recursos divinos. Vai colocar em sua cabeça que o que
dá segurança é construir a sua vida aqui. Vai colocar
em
nossa
cabeça
que
devemos
lutar
desesperadamente
para
conseguir
nossa
“independência financeira.” Muitos lutaram até o fim
buscando essa tal “independência financeira”, mesmo
tendo milhões nos bancos, mas queriam mais; e,
psicologicamente a mesma não apareceu, porque
quanto mais se enriqueciam, mais desesperadamente
lutavam para ter mais.
Cuidem-se porque outros se tornarão escravos
do trabalho secular para pagar dívidas. A comunhão
com Deus deixará de ser o primeiro compromisso,
porque tem de trabalhar para pagar as prestações do
carro, da casa, da geladeira, do cachorro, das
passagens aéreas, das férias, do vídeo game, da TV
de 52 polegadas...

Não acreditem que os empreendimentos daqui,
são mais importantes do que a Jerusalém Celestial.
Não se enganem, pensando que as coisas daqui vão
lhe trazer felicidade plena e eterna. Jesus parece dizer:
“eu conheço os dois lados da moeda, ponha o seu
coração num tesouro eterno que valha a pena.”
“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará o teu
coração. Que aproveita o homem ganhar o mundo
inteiro e perder a sua alma.” Mateus 6:21 e Marcos
8:36. Ele parece dizer: Louco o que adquiriste para
quem será? Quem vai se beneficiar com teus milhões?
Tuas casas, fazendas, empresas...
A mensagem é: usa o que lhe dei para o
crescimento do reino de Deus. Porque quando você
chegar ao céu, mostrar-lhe-ei o tanto de pessoas que
foram alcançadas pelos dízimos e as ofertas. Você vai
receber um abraço de gratidão dessas pessoas e isso
será infinitamente mais compensador do que tudo o
que temos aqui.
Assim como o sábado será lembrado no céu, os
resultados dos dízimos e das ofertas também serão
vistos. Não compramos os céus por causa de dízimos
e ofertas, somos salvos pela graça mediante a fé, isto
não vem de homens, de doações ou de obras, a
salvação é um presente de Deus. Aqueles que
reconhecem essa bênção, não somente em palavras,
mas em ação se deleitam em adorar a Deus com uma
devolução fiel e sistemática dos dízimos e das ofertas.
É maravilhoso pensar que somos membros de
uma igreja local parte de uma igreja mundial. É
compensador saber que os dízimos e as ofertas que

devolvemos ao Senhor serão usados para a salvação
de pessoas em todo o mundo.
Projete-se na eternidade neste instante e tente
imaginar como será receber um abraço de gratidão de
um ex-morador da janela 10/40. Pessoas do Egito, da
Líbia, do Afeganistão, do Iran, do Iraque, China, da
Coréia do Norte...
Irmãos nossos de regiões mais carentes se
aproximando e dizendo: não podíamos ter um pastor,
mas vocês que tinham mais condições e nos deram
esse privilégio com os recursos compartilhados. Um
desses pastores visitou meus pais, minha esposa, meu
filho... e eles tomaram a decisão. Eles estão aqui
comigo..., imaginem a cena!
3 – Adoração sistemática.
O último ponto que vamos tratar é o da
adoração sistemática. Esse ponto é importantíssimo,
porque ele tem que ver com nosso reconhecimento de
que Deus nos sustém todo o tempo. A bênção do Pai é
contínua, ela não cessa; o coração não para de bater,
oxigênio dado continuamente na proporção correta,
visão, roupa, comida...
Adorá-Lo esporadicamente é uma incoerência. Os que
trabalham para o Evangelho têm necessidades
sistemáticas. As obrigações dos campos e das igrejas
são permanentes. A forma como o Senhor escolheu
para sustentar essa estrutura é dar recursos aos Seus
filhos e solicitar que eles O adorem em espírito e em
verdade com uma devolução fiel e sistemática dos

dízimos e das ofertas. Se os recursos que o Senhor me
dá são diários, cada dia devo separar o que pertence a
Ele, porque a igreja e campo têm também obrigações
diárias. Se o rendimento que o Pai me concede é
semanal, semanalmente devo separar os dízimos e as
ofertas, por que a igreja e campo também têm
obrigações semanais. Se o rendimento é mensal devo
proceder semelhantemente.
Essa responsabilidade é individual. Alguns
podem dizer: eu sou pobre e não tenho condições.
Creio que a colocação está fora de lugar. Já
explicamos antes, que a questão de dizimar e ofertar
não é financeira, mas espiritual. Quando você é uma
pessoa espiritual o que prevalece não é a sua pobreza
material, mas sua intenção de adorar mesmo que seja
com o dízimo e a oferta da viúva pobre. A salvação e a
responsabilidade na devolução dos dízimos e das
ofertas são individuais.
Quando aceitamos ser membros da igreja,
assumimos publicamente esse compromisso sagrado,
independentemente de ser rico ou pobre.
Não assumimos a responsabilidade de trazer
dinheiro para a igreja, mas a de adorar fielmente à Ele
sempre que ganhássemos qualquer recurso.
Decidimos que não apresentaríamos mais o dinheiro
do Senhor no altar da “deusa” fortuna. Adoraríamos
somente o Senhor e Salvador.
Conclusão:

“Jamais nos devemos esquecer de que somos
colocados sob prova, no mundo, a fim de determinar
nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles
cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do
egoísmo, poderá entrar no Céu. Portanto, Deus nos
prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para
que o uso que disso fizermos possa revelar se nos
poderão ser confiadas as riquezas eternas.” CSM, p.
22.
Apelo final:
Renovar o propósito de buscar a Deus na
primeira hora de cada manhã. Após, a guarda do
sábado e fidelidade sistemática nos dízimos e nas
ofertas.
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