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Pesquisas recentes apontam que o Brasil 
é o segundo país no mundo com mais aca-
demias por habitante e que o número de 
pessoas que procura academias para praticar 
atividade física vem aumentando de forma 
expressiva, nos últimos anos. A razão dessa 

busca não é mais apenas a estética: boa parte dessas pessoas procuram 
esses ambientes por causa da saúde e por prescrição médica.1

Cada vez mais a medicina tem reconhecido a importância dos exercí-
cios físicos para a vida. É uma questão de sobrevivência! O hábito de ir à 
academia para exercitar-se e até mesmo o costume de praticar exercícios 
físicos ao ar livre é uma boa metáfora para a vida cristã, pois precisamos 
nos exercitar espiritualmente para termos vida, saúde e desenvolvimento 
espirituais. Para isso, temos os exercícios espirituais. Veja o que a Bíblia 
diz sobre isso: 

Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios 
físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo porque 
o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. (1 Tm 4:7b-8 - NTLH).

Exercícios espirituais são disciplinas ou práticas devocionais “que se 
traduzem em ações habituais e reverentes de dedicação e consagração 
ao Senhor”.2 Estamos nos referindo a práticas como a oração, o jejum, a 
leitura bíblica, a confi ssão, a solitude e muitas outras atividades essenciais 
para a sobrevivência e a plenitude espiritual.3 São comportamentos que, 
inseridos em nossa vida, nos auxiliam a estar em sintonia com Jesus e nos 

1.Agência Brasil. Prática de exercícios cresce no país, mas ainda não é o ideal. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/cresce-no-pais-numero-de-pessoas-
-fazendo-atividade-fi sica-mas-ainda-nao-e-o> Acesso em: 13 de abril de 2017.
2. Leonardo Jr.; Freitas (2010:47)
3. César (2005:7)

Apresentação



6  |  Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2017

ajudam a desenvolver a consciência da nova vida que o Espírito Santo 
está gerando em nós. De forma prática, trata-se de separar tempo, lugar 
e coração para estar com o Senhor, e isso pode ser feito de diversas for-
mas, cada qual com sua ênfase e método aplicado. 

Esses hábitos de devoção tão fundamentais para o crescimento espi-
ritual têm sido praticados pelo povo de Deus, desde os tempos bíblicos, 
pois são formas de nos aproximarmos de Deus e meios de Cristo manifes-
tar sua graça em nós. Nas palavras de Whitney,4 as disciplinas espirituais 
são “como canais da graça transformadora de Deus”.

Foster, 5 em seu clássico livro “Celebração da disciplina”, diz que os 
exercícios devocionais ou as disciplinas espirituais nos convidam “a pas-
sar do viver da superfície para o viver nas profundezas”. Esse autor defen-
de que exercícios devocionais devem ser vistos como um caminho para 
a liberdade e a cura na vida espiritual; por isso, chama-os de “portas 
do livramento”. Livramento do quê? Da superficialidade, do secularismo, 
da satisfação momentânea, da carnalidade, da ausência de sintonia com 
Cristo, da sonolência espiritual e da falta de comunhão com Deus. 6

Pelas razões apresentadas, o DEC – Departamento de Educação Cris-
tã – tem a alegria de colocar nas mãos de estudantes e professores da 
Escola Bíblica esta série de Lições Bíblicas, intitulada Academia espiritual: 
exercícios devocionais para sobreviver e se fortalecer na vida cristã. 

É preciso deixar claro que nossa intenção não é apresentar uma lista 
exaustiva desses exercícios, até porque, se olharmos os autores que escre-
veram sobre o tema, como Richard Foster, Donald Whitney, Dallas Willard, 
Israel Belo de Azevedo, Elben Lenz César e outros, veremos que há listas 
variadas e formas diferentes de classificá-los. Sendo assim, nos quatorze 
estudos deste trimestre, vamos examinar apenas algumas disciplinas espi-
rituais, justamente aquelas que julgamos estar entre as mais importantes.

Todos nós reconhecemos a importância dos exercícios espirituais. O 
desafio é colocá-los em prática, fazendo tornar-se um hábito.7 É preciso 
uma mudança de hábitos. Isso é difícil; porém, possível. Como diz Azeve-
do:8 “Pense no pior dos seus hábitos: ele pode ser corrigido”. 

4. (2009:15)
5. (2007:29)
6. idem
7. Hábito é um comportamento que se repete com regularidade, uma disciplina.
8. (2013:9)
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Por outro lado, novos hábitos também podem ser adquiridos, e isso 
é feito com compromisso e insistência. Há quem acredite que, para mu-
dar um hábito, é necessário, pelo menos, 21 dias consecutivos naquela 
prática. Seja como for, este trimestre de estudos coincide com o projeto 
dos “100 dias Oração”, em que poderemos colocar em ação tudo o que 
aprenderemos sobre os exercícios espirituais. É uma ótima oportunidade 
para abandonar hábitos ruins e adquirir novos bons hábitos. 

Lembramos que os “100 dias de Oração” são um período de clamor 
por avivamento, e, como afirma César:9 “Avivamento sem práticas devo-
cionais não existe”.

Ao dono da “academia” onde podemos exercitar o coração e a mente, 
sejam dadas toda honra e toda glória. Amém!

Pr. Alan Pereira Rocha
Diretor do Departamento de Educação Cristã

9. op. cit., p.10
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: BJ 186 | HBJ 331 • Final: BJ 315 | HBJ 329

1 Exercício 
da entrega

1 DE JULHO DE 2017

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Mostrar ao estudante da 
Bíblia que o exercício 
da entrega consiste em 
oferecermos nossa vida 
a Deus, diariamente, 
em amor, confi ança e 
santifi cação. 

Sexta-feira, 30/06 – 17h32
Sábado, 01/07 – 17h32

Ou acesse goo.gl/NCk7UR

INTRODUÇÃO

Estamos iniciando a série Academia espiritual: 
exercícios devocionais para sobreviver e se forta-
lecer na vida cristã. O hábito de ir à academia para 
exercitar-se fi sicamente serve como metáfora para 
a vida cristã. Carecemos de nos exercitar espiri-
tualmente, no relacionamento com Deus, e, para 
isso, contamos com os exercícios espirituais ou de-
vocionais. A Bíblia diz que os exercícios físicos têm 
alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem 
valor para tudo porque o seu resultado é a vida, 
tanto agora como no futuro (1 Tm 4:8). 

Exercícios espirituais são práticas devocionais 
“que se traduzem em ações habituais e reverentes 
de dedicação e consagração ao Senhor”.1 Esta-
mos nos referindo a práticas como oração, jejum, 
leitura bíblica e muitas outras disciplinas essenciais 
para a sobrevivência e a plenitude espiritual.2 Pau-
lo recomenda: ... para progredir na vida cristã, faça 

1. Leonardo Jr.; Freitas (2010:47)
2. Cesar (2005:7)

TEXTO-BASE
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias 
de Deus, que apresenteis o vosso corpo por 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 
vosso culto racional. (Rm 12:1) 

DD 25/06 Rm 12:1

S 26/06 1 Tm 4:7; Tt 2:14

TT 27/06 2 Co 5:15; 1 Ts 5:10 

Q 28/06 Sl 37:5

QQ 29/06 1 Pd 5:7

S 30/06 Mt 6:25-34

SS 01/07 Mc 12:30-31
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Começar pelo exercício da entre-
ga é essencial, pois todos os demais 
exercícios espirituais que veremos, 
nesta série, têm como objetivo bási-
co exatamente a dedicação a Deus. 
O exercício da entrega, neste senti-
do, é o que nos prepara a praticar 
todos os demais que ainda estudare-
mos. Esse exercício nada mais é do 
que entregar-se a Deus, diariamente, 
em amor, confiança e santidade. Isso 
é feito por meio da oração, mas, aci-
ma de tudo, por meio de uma atitu-
de de submissão a Deus, que deve 
marcar todas as nossas ações. 

1. Uma entrega amorosa: Um 
dia, fomos pecadores perdidos, sem 
Deus, sem paz e sem esperança 
neste mundo (Ef 2:12). Porém, Deus, 
que nos ama incomensuravelmen-
te, encontrou-nos e ofereceu-nos a 
possibilidade de salvação em Jesus 
Cristo, seu Filho (At 4:12). Para que, 
hoje, nossa entrega diária fosse pos-
sível, ele precisou entregar seu Filho 
em nosso favor (Jo 3:16). 

Essa é a entrega das entregas (Gl 
1:4). Foi aí que, postos diante do ca-
minho da vida, convencidos pelo Es-
pírito Santo e encontrados por Deus, 
como resposta, nós nos entregamos a 
Jesus. Isso aconteceu em nossa con-

versão. O exercício da entrega, feito 
diariamente, é uma disciplina cuja 
base é a entrega de Jesus a nós e de 
nossa fé na sua obra, como resposta. 

Uma vez entendida a entrega de 
Cristo a nós, entregamo-nos plena-
mente a ele, em amor, como resposta 
(Mc 12:30-31; 2 Co 5:14-15; Ef 5:25; 1 
Ts 5:10; Tt 2:14; 1 Jo 4:19). Essa ver-
dade precisa ser recordada e confir-
mada constantemente em nós. A dis-
ciplina da entrega é a lembrança de 
que Cristo nos salvou por seu amor. 
Ele pagou o preço de nossa reden-
ção, quando se entregou de maneira 
perfeita a Deus, na cruz (Hb 9:14). 

Agora, nossa vida de entrega 
diária a Deus é possível, porque 
sua própria graça age em nós nesse 
sentido (Fp 2:13). A partir da trans-
formação que sofremos, nascendo 
de novo, pelo Espírito, podemos 
viver entregues a Deus, porque fo-
mos livres da escravidão do peca-
do, do diabo e do mundo (Jo 3:5; 
Ef 1:1-3; Tt 1:5). Cristo nos amou 
tanto que o mínimo a fazer é amá-lo 
de volta e nos oferecer a ele. Esse 
amor a ele deve ser declarado em 
oração e demonstrado em atitudes. 

2. Uma entrega confiante: A 
disciplina espiritual da entrega 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

sempre exercícios espirituais (1 Tm 
4:7). Pois bem, neste primeiro es-

tudo da série, trataremos sobre o 
exercício da entrega. 
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consiste em dedicar-nos a Deus em 
amor e confiar em sua graciosa pa-
ternidade. É no cotidiano de nossa 
vida que compreendemos que não 
estamos lançados a nossa própria 
sorte, mas ao Senhor, dono da vida 
e nosso Pai. 

O salmista nos propõe: Entrega 
o teu caminho ao SENHOR, con-
fia nele, e o mais ele fará (Sl 37:5). 
Aqui, “entregar” tem o sentido de 
se ver livre de um fardo (Js 5:9).3 O 
salmista está mostrando que, para 
nos oferecermos verdadeiramente 
a Deus, precisamos deixar com ele 
as rédeas de nossa vida, confiando 
que ele está no controle. É nisto que 
o exercício da entrega nos ajuda: a 
sempre confiarmos em nosso Pai. 

O principal problema que nos 
atrapalha, nesse exercício, é a an-
siedade. Ela é um tipo de ateísmo 
prático, que pode levar à negação 
do cuidado de Deus. Portanto, exer-
citar-se na entrega é vencer a ansie-
dade de controlar a vida por nossos 
próprios esforços e colocar nossa 
total confiança nas mãos do Senhor. 
Isso é feito por meio da oração e da 
atitude confiante, que deve marcar 
nossas ações. 

Como ensinou Pedro, devemos 
lançar sobre Deus toda a nossa an-
siedade, porque ele tem cuidado 
de nós (1 Pd 5:7). Isso não signi-

3. Kidner (1980:171) 

fica deixar de trabalhar ou plane-
jar, mas, sim, fazer tudo isso con-
fiando em Deus. Jesus disse que 
o dinheiro, quando se torna um 
ídolo, pode ameaçar uma vida de 
entrega. Por isso, chama-nos a ver 
como o Pai sustenta flores e pás-
saros, encorajando-nos a buscar 
primeiramente o reino de Deus e a 
sua justiça (Mt 6:25-34). 

3. Uma entrega inteira: O 
exercício da entrega consiste em 
nos oferecermos a Deus em amor 
e confiança, mas também em 
santidade diária. É nesse senti-
do que Paulo nos diz: Rogo-vos, 
pois, irmãos, pelas misericórdias 
de Deus, que apresenteis o vosso 
corpo por sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso 
culto racional (Rm 12:1). Isso signi-
fica que precisamos nos entregar 
a Deus em culto cotidianamente, 
não somente no momento de cul-
to em nossas igrejas.

Esse culto, para o salvo, é a inte-
gralidade de sua vida (1 Co 10:31). 
Por isso, o apóstolo nos orienta na 
entrega do nosso corpo: deve ser 
um sacrifício vivo, santo e agradá-
vel. “Vivo” diz respeito à totalida-
de de nossa entrega: todo o nosso 
ser; “santo”, à exclusividade da 
nossa entrega: somente a Deus. 
Tudo isso será agradável ao Se-
nhor, se oferecermos nossos cor-
pos não para o pecado, mas para 
a vontade santa de Deus. 
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Em vez de rituais cerimoniais, 
Deus quer uma vida que seja um 
culto espiritual; em vez de touro, 
bodes e ovelhas, nosso próprio 
corpo, nossa vida (1 Pd 2:5). Sal-
vos pelo Filho de Deus, agora, 
por meio dele, temos condições 
de oferecer-nos de modo aceitá-
vel ao Pai. 

O texto de Romanos 12:1 é tra-
duzido exatamente assim, na Bíblia 
A Mensagem: ... entreguem a vida 
cotidiana de vocês – dormir, comer, 
trabalhar, passear – a Deus, como 
se fosse uma oferta. Receber o 
que Deus fez por vocês é o melhor 
que podem fazer por ele. Entregar 
nossa vida como um culto diário a 

Deus é a essência da santificação: 
Agora, porém, sejam santos em 
tudo o que fizerem, como é santo 
aquele os chamou (1 Pd 1:15). 

Para que isso ocorra, precisamos 
da constante lembrança de que 
sempre estamos cultuando a Deus. 
É disso que trata o exercício espi-
ritual da entrega. Ele consiste em, 
diariamente, apresentarmos diante 
de Deus nossa vida em amor, con-
fiança e santidade, de maneira que 
lhe agrade, que honre seu nome, 
por meio de nossos pensamentos, 
nossas palavras e ações. Por isso, 
na aplicação, vamos refletir sobre 
maneiras práticas de desenvolver 
essa disciplina espiritual. 

01. Tendo por base os parágrafos introdutórios, responda: O que 
são exercícios espirituais ou práticas devocionais? Quais sãos os 
exercícios espirituais que você conhece?

02. O que é o exercício da entrega? Como fazê-lo? Por que esse 
exercício deve ser “uma entrega amorosa”? O que é a “entrega das 
entregas”? Leia Mc 12:30-31; Ef 5:25; 2 Co 5:14-15; Tt 2:14; 1 Jo 
4:19 e item 1. 

03. Leia o item 2; Sl 37:5; 1 Pd 5:7; Mt 6:25-34, e responda: Por que 
esse exercício de entrega diária a Deus precisa ser marcado por 
confiança no cuidado do Pai? Por que a ansiedade é um problema? 
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04. Após ler o item 3; Rm 12:1; 1 Co 10:31; 1 Pd 1:15, explique por 
que o exercício de entrega diária a Deus precisa ser uma entrega 
inteira. O que isso tem a ver com santidade? 

II. EXERCITANDO NA VIDA 

1 . Entregue-se confiantemente a Deus.

Nunca fomos postos diante de 
tanto estresse, ansiedade e outras 
preocupações. Diante das crises fi-
nanceiras, nós nos deparamos com 
a incerteza quanto ao futuro. Nos 
problemas familiares, vemos nossa 
casa se desmoronar por problemas 
sobre os quais, muitas vezes, não 
temos domínio. Na saúde, vemos 
o avanço de certas enfermidades. 
Precisamos agir, mas sem esquecer 
o cuidado de Deus. 

Que tal confiar mais nele? Onde 
você tem se descuidado, quanto à 
confiança no Pai? Nas finanças? 
Que tal uma vida simples? Na 
dieta? Que tal jejuar de vez em 
quando? No uso do tempo? Que 
tal encontrar outro cristão e orar 
por trinta minutos? Na falta de 
esperança? Que tal orar apenas 
agradecendo? Procure, então, en-
tregar-se mais aos cuidados Pai e 
não à ansiedade. 

05. Você tem confiado no cuidado de Deus? Das áreas citadas, qual 
sua maior dificuldade? 

2. Entregue-se cotidianamente a Deus. 

Estudamos que a disciplina da 
entrega ajuda-nos a equilibrar a fé 
com as obras; a ter uma vida inte-
gral, plenamente ofertada a Deus; 
a praticar o culto na vida diária; a 
entender que temos a necessida-
de cotidiana de apresentar nossos 
planos, diante de Deus, para que 
as decisões dele sejam o norte da 
nossa vida. 

Alguns comportamentos cotidia-
nos podem ajudar nessa prática: Co-
loque diante de Deus, em oração, 
diariamente, seu dia (projetos, sonhos 
e problemas); confesse a Deus seus 
pecados e suas fraquezas; ore com 
sua família intensamente; cumpra seus 
deveres no trabalho; viva uma vida de 
santidade em tudo (1 Pd 1:15). Isso é 
exercitar-se na entrega ao Senhor. 
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06. Além dos comportamentos mencionados, quais outros você 
acrescentaria, na sua entrega ao Senhor?

DESAFIO DA SEMANA

Hoje, com a graça de Deus, demos início a mais uma série de 
Lições Bíblicas, em que aprenderemos a nos exercitar na “acade-
mia espiritual” e seremos aperfeiçoados. Para alguns, esta série só 
reforçará seu compromisso com uma vida diária dedicada ao Se-
nhor; para outros, talvez seja uma redescoberta e a possibilidade 
da retomada da vida devocional diária. 

Como desafi o, pense no melhor horário que você pode separar 
para orar a Deus, durante esta semana, a fi m de tratar, em oração, 
dos pontos estudados nesta lição. Nesse momento de devoção, 
lembre-se da salvação em Cristo, do cuidado do Pai e de uma vida 
consagrada. Você pode convidar outro cristão para ajudá-lo nes-
sa tarefa. Certamente, depois desta semana, Deus lhe dará forças 
para continuar a exercitar-se nessa disciplina. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 25/06 Mc 7:14-37 2 Sm 18 Dn 11:21-45

 Segunda-feira 26/06 Mc 8:1-21 2 Sm 19 Dn 12

 Terça-feira 27/06 Mc 8:22-9:1 2 Sm 20-21 Os 1:1-2:1

 Quarta-feira 28/06 Mc 9:2-50 2 Sm 22 Os 2:2-23

 Quinta-feira 29/06 Mc 10:1-31 2 Sm 23 Os 3

 Sexta-feira 30/06 Mc 10:32-52 2 Sm 24 Os 4:1-10

 Sábado 01/07 Mc 11:1-14 1 Rs 1 Os 4:11-5:3
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NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
Adoniram Judson

Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

Aos 25 anos, Adoniram Judson (1788-1850) foi o primeiro missionário ameri-
cano enviado para a Birmânia, atual Mianmar. Ele e Ana (1789-1826) se casaram 
duas semanas antes de embarcarem em um navio para a Índia, único caminho 
possível para chegar à Birmânia. Judson passaria os próximos quarenta anos de 
sua vida testemunhando entre o povo birmanês, até a sua morte. Ana fez muitos 
amigos e era mais fl uente na língua birmanesa que o marido, embora ele possuís-
se boa formação acadêmica. 

A missão de Judson, apesar do seu grande esforço, desenvolveu-se de forma 
muito lenta. Ele foi preso e torturado, mas nunca desistiu de sua vocação, dada 
por Deus, para alcançar os birmaneses para Cristo. Antes de sua morte, Adoniram 
Judson não só estabeleceu várias igrejas na Birmânia como também deixou um 
dos maiores presentes ao povo birmanês: a Bíblia na própria língua deles. 

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2lPXDzL

MINHA DECISÃO: Ainda que eu enfrente obstáculos, no cumprimento da 
minha missão de pregar o evangelho, serei persistente, pois sei que o Deus da 
missão estará comigo em todo o tempo.

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que Deus proteja os cristãos que vivem em Mian-
mar. Muitos têm sofrido constantes ameaças e suas casas, destruídas por extre-
mistas. 2) Pelas autoridades políticas, para que criem mecanismos mais efetivos 
de proteção aos crentes birmaneses.

 A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

MOMENTO MISSIONÁRIO

2
8 DE JULHO DE 2017

LEITURA DIÁRIA

Sexta-feira, 07/07 – 17h34
Sábado, 08/07 – 17h35

Ou acesse goo.gl/OUQhk5
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2 Exercício 
da Palavra

8 DE JULHO DE 2017

DD 02/07 Dt 8:3; Mt 4:4

S 03/07 2 Tm 3:16-17 

TT 04/07 Rm 15:4; Hb 4:12

Q 05/07 Lc 10:38-42

QQ 06/07 Sl 119:9-11

S 07/07 Sl 119:105

SS 08/07 Tg 1:22-24

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Mostrar a importância 
de exercitar a leitura da 
Palavra, apresentando um 
método de três passos 
para desenvolvê-la com 
satisfação e frequência. 

Sexta-feira, 07/07 – 17h34
Sábado, 08/07 – 17h35

Ou acesse goo.gl/OUQhk5

INTRODUÇÃO 

Segundo uma pesquisa de 2015, publicada em 
2016, o Brasil seria o segundo país no mundo com 
mais academias por habitante.1 Isso mostra como 
estamos preocupados com a saúde e o bem-estar 
físicos. E quanto ao no sso condicionamento espiri-
tual ou a nossa saúde espiritual? Será que há essa 
mesma preocupação de nossa parte? Infelizmen-
te, parece que muitos cristãos se encontram fracos 
espiritualmente, por deixarem de lado práticas es-
senciais para o bem-estar de sua vida cristã. 

Exatamente por essa preocupação, a série de 
Lições Bíblicas deste trimestre está tratando sobre 
práticas devocionais. Nesta segunda lição, abor-
daremos o exercício da Palavra, que consiste na 
leitura diária, atenta e devocional da Bíblia. É o 
ato de alimentar-se da Escritura para se fortalecer 
espiritualmente. Esse exercício é primordial para 
a saúde espiritual de todo cristão (Rm 15:4; 2 Tm 
3:16-17; Hb 4:12). Vejamos como fazê-lo.

1.Disponível em:<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?-
tab=00002&newsID=a21201.htm&subTab=00000&testei-
ra=735&uf=&local=&l=&template=&unit=>. Acesso em: 21 
de fevereiro de 2017.

TEXTO-BASE
Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de 
pão viverá o homem, mas de toda palavra que 
procede da boca de Deus. (Mt 4:4) 
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Tão importante quanto entender 
a necessidade de realizar a leitura 
devocional da Palavra é saber como 
fazê-lo. Muitas pessoas possuem 
aversão à leitura das Escrituras, exa-
tamente por não saberem como 
fazê-la. Por não entenderem o que 
está escrito, nem conseguirem apli-
car o ensino bíblico as suas vidas 
sentem-se frustradas. Então, para 
realizar o exercício da leitura bíblica, 
é preciso atentar para três importan-
tes passos. Vamos ao primeiro. 

1. Leitura: Parece óbvio dizer que 
é preciso ler a Palavra, mas a ideia 
é destacar a importância desse exer-
cício de um modo muito específico. 
Essa leitura precisa ser devocional. 
Existem várias maneiras de fazer lei-
tura da Bíblia: a acadêmica, a apolo-
gética, a homilética e a devocional.2 

O exercício da leitura da Palavra 
diz respeito, especialmente, à prá-
tica devocional. Esta é “a arte de 
procurar o Senhor nas páginas das 
Sagradas Escrituras até achar”.3 É 
ler com o coração, alimentar-se da 
Palavra. Afinal, o homem não vive 
só de pão, mas de tudo o que sai 
da boca do Senhor (Dt 8:3; Mt 4:4). 

A leitura também precisa ser aten-
ta. Esteja focado. É preciso separar 

2. César (2005:15) 
3. idem, p. 13 

um momento específico do dia para 
ler e pensar no texto bíblico. Como 
Maria, é preciso deixar de lado as 
demandas por um momento, para 
conseguir ouvir o Mestre (Lc 10:38-
42). A desatenção e o desleixo na 
leitura impedem que nos alimen-
temos espiritualmente da Palavra. 
Para ouvir Deus, é preciso atenção 
ao ler o que sua Palavra diz. 

Além de devocional e atenta, a 
leitura precisa ser diária. Como no 
caso do exercício físico, no exercí-
cio espiritual, a disciplina e a cons-
tância são fundamentais. É impor-
tante desenvolver o hábito da leitu-
ra diária da Bíblia. Portanto, reserve 
um tempo especial do seu dia para 
essa prática. 

2. Meditação: Outro passo im-
portante da prática da leitura devo-
cional da Palavra de Deus é a me-
ditação. Não basta ler a Escritura: 
é preciso meditar nela. A leitura 
pode ser feita em momento espe-
cífico, mas a meditação pode ser 
feita o tempo todo. 

O Salmo 119, de modo espe-
cial, incentiva e exalta a prática 
de meditar nas Escrituras. Sua 
ênfase é “o ministério da Palavra 
de Deus na vida espiritual inte-
rior dos filhos de Deus”.4 Nele, 

4. Wiersbe (2006:290)

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA 
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o autor nos chama a meditar nos 
estatutos e preceitos do Senhor 
(Sl 119:15,48,78). A partir de sua 
própria prática devocional, ele 
nos ensina com sua disposição: Eu 
fico acordado a noite inteira para 
meditar na tua palavra (Sl 119:148 
- NTLH). Meditar é mais que ler. É 
refletir, ponderar, examinar o que 
o que o texto diz. Neste passo, 
buscamos interpretar a Bíblia. 

Por vezes, Jesus censurou seus 
ouvintes, por lhes faltar entendi-
mento das Escrituras (Mt 19:4; Lc 
6:3, 24:25, 44-47). Sendo assim, ao 
meditar na Palavra, precisaremos 
interpretar corretamente o que ela 
diz. Para facilitar, podemos usar 
versões bíblicas com linguagem 
contemporânea, a fim de entender 
o texto com mais clareza. 

Também há livros que nos aju-
dam a entender questões básicas 
sobre a Bíblia: Quem é o autor 
do livro ou da carta que estamos 
lendo, qual o seu propósito em es-
crever o texto, qual a data em que 
este foi escrito e para quem foi 
destinado. Essas são informações 
que nos ajudam a entender cor-
retamente as Escrituras, a fim de 
não sermos culpados de distorcer 
a verdade do Senhor. 

3. Aplicação: Ao contrário da 
meditação transcendental, em que 
as pessoas buscam esvaziar sua 
mente, na meditação bíblica, bus-
camos enchê-la com as verdades 

do trecho das Escrituras que lemos 
em nosso momento devocional. 
Quando fazemos isso, saturamos 
nossa mente da Palavra de Deus. O 
passo a seguir é a aplicação – re-
lacionar as verdades que aprende-
mos na Bíblia com a nossa própria 
vida, ou seja, aplicá-las à realidade 
de nosso dia-a-dia. 

Após meditar no texto da Es-
critura, precisamos discernir espi-
ritualmente, a partir dele, como 
podemos vivenciá-lo. O apóstolo 
Tiago alertou sobre o perigo de 
apenas ouvir ou estudar a Palavra 
de Deus, sem a praticar (Tg 1:22-
24). Conhecer, mas não viver é pe-
cado (Tg 4:17). O objetivo da Bíblia 
é prático: ela é útil não apenas para 
nos informar, mas para formar nos-
sas ações e capacitar-nos a fazer o 
que agrada a Deus (2 Tm 3:16-17). 

Assim, após ler e meditar na Bí-
blia, precisamos perguntar sobre 
como praticar tal conteúdo. Para 
ajudar nesse processo de aplica-
ção, algumas perguntas podem ser 
feitas ao texto: Há algum exemplo 
que devo seguir? Alguma ordem 
que devo obedecer? Algum erro 
que devo evitar ou pecado a aban-
donar? Como este texto me desa-
fia? Há promessas de que posso 
desfrutar? Existe alguma condição 
que devo atender? 

Ao buscarmos responder a essas 
perguntas, o texto bíblico no qual 
meditamos irá nos consolar, desa-
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fiar, repreender, inspirar. A própria 
Palavra de Deus vai dizer quais er-
ros devemos abandonar, quais con-
dições atender, que decisão tomar, 
qual exemplo imitar, qual promessa 
do Senhor podemos desfrutar etc.

É assim que discernimos a vonta-
de de Deus para as nossas vidas. É 
assim que nos alimentamos da Pa-

lavra. Uma vez alimentados espiri-
tualmente dela, somos fortalecidos 
para vivê-la e praticá-la em nosso 
dia-a-dia de um modo que honre o 
nosso Senhor. Já que aprendemos 
os três passos pelos quais desen-
volvemos o exercício de leitura de-
vocional da Palavra, veremos, ago-
ra, como colocá-la em prática. 

01. Leia Rm 15:4; 2 Tm 3:16-17; Hb 4:12, e responda: Qual a 
importância da Bíblia, a Palavra de Deus, para a saúde espiritual do 
cristão? Baseie-se também nos comentários introdutórios da lição. 

02. Como deve ser feita a leitura da Escritura, que é o primeiro 
passo do exercício devocional da Palavra? Para responder, leia  
Dt 8:3 e Lc 10:38-42 e o item 1.

03. O que significa meditar nas Escrituras Sagradas? Como se faz 
isso? Qual a importância de interpretar corretamente a Bíblia? 
Baseie-se no item 2 e leia os textos bíblicos citados nele. 

04. Com base em Tg 1:22-24, 4:17 e no item 3, converse com os 
demais alunos sobre o significado, a importância e o modo como se 
faz a aplicação das Escrituras no exercício devocional da Palavra. 



www.portaliap.org  |  19

II. EXERCITANDO NA VIDA 

1. Exercite a leitura da Palavra com satisfação.

5. O que fazer para desenvolver uma leitura mais prazerosa da 
Bíblia? Converse com os demais alunos de sua sala sobre isso. 

2. Exercite a leitura da Palavra com frequência.

O autor do salmo 119 nos 
ensina que a leitura devocional 
da Palavra deve ser feita com 
afeto e satisfação no coração. 
Veja o que ele diz sobre sua 
devoção pela Escritura: Amo 
os teus mandamentos; estou 
sempre ansioso por obedecer 
a cada um deles! Pensarei nas 
tuas ordens escritas, e aplicarei 
cada uma delas à minha vida (Sl 
119:48 - BV). Sendo assim, “faça 

uma leitura mais prazerosa do 
que obrigatória”.5

Atente mais para como você está 
lendo a Bíblia, do que para quanto 
você a leu. A satisfação em ler e me-
ditar na Palavra depende, principal-
mente, de fazer isso na dependên-
cia do Espírito Santo. Esse é o papel 
dele (Jo 16:33). Então, ore, antes e 
depois de sua prática devocional. 

5. César (2005:19) 

Nas Escrituras Sagradas, a Pa-
lavra de Deus é comparada a ali-
mento, em vários textos (Dt 8:3; Jr 
16:16; Ez 2:8-3:3). A verdade que 
isso ensina é muito clara: Tão neces-
sário quanto o alimento diário para 
a saúde de nosso organismo é a Pa-
lavra de Deus, diariamente, em nos-
sas vidas. A frequência e a regulari-
dade com as quais lemos e medita-
mos na Escritura determinam nossa 
saúde espiritual como cristãos. 

O salmista afirma meditar na lei 
do Senhor dia e noite (Sl 1:2). Se-
gundo ele, quando fazemos isso, 
somos como uma árvore plantada 
à beira de um riacho: vigorosa, 
frutífera, vistosa. Desse modo, re-
serve diariamente um tempo para 
ler e meditar na Bíblia. Mantenha 
a frequência diária desse exercício! 
Desenvolva esse hábito. De prefe-
rência, reserve um horário específi-
co para ele. 
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6. Converse com os alunos sobre a importância de desenvolver o 
exercício de leitura da Palavra de Deus diariamente. Quais são os 
efeitos desse exercício em nossa vida cristã? 

DESAFIO DA SEMANA

A Bíblia é extraordinária. Seu desafi o, então, é esmerar-se no 
exercício devocional de ler e meditar a Palavra de Deus. Veja, em 
sua agenda diária, qual o melhor horário e lugar para esse exercício. 

Tenha outras versões e traduções da Bíblia para comparar. Subli-
nhe o que mais lhe chamou à atenção no texto. Use os três passos 
apresentados nesta lição (leitura, meditação e aplicação). Se de-
sejar, adquira um caderno para escrever as lições que extraiu do 
texto bíblico. Memorize algum versículo no qual meditou em seu 
momento devocional. Exercite-se na Palavra! 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 02/07 Mc 11:15-33 1Rs 2 Os 5:4-15

 Segunda-feira 03/07 Mc 12:1-27 1Rs 3 Os 6:1-7:2 

 Terça-feira 04/07 Mc 12:28-44 1Rs 4-5 Os 7:3-16

 Quarta-feira 05/07 Mc 13:1-13 1Rs 6 Os 8

 Quinta-feira 06/07 Mc 13:14-37 1Rs 7 Os 9:1-16

 Sexta-feira 07/07 Mc 14:1-31 1Rs 8 Os 9:17-10:15

 Sábado 08/07 Mc 14:32-72 1Rs 9 Os 11:1-11



www.portaliap.org  |  21

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
David Livingstone

Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

Ainda criança, David Livingstone (1813-1873), escocês de Blantyre, começou a 
trabalhar em fábricas locais de algodão para ajudar a sustentar sua família, que era 
pobre. Era muito perseverante, e, como resultado, conseguiu ingressar no curso 
de Medicina, tornando-se um médico, além de ter estudado grego e teologia. 
Anos depois, foi servir como missionário médico no interior da África. 

 Além de grande explorador e expedicionário, nos desertos de Kalahari, em-
preendeu grandes esforços para libertar o povo africano da escravidão. O Dr. 
Livingstone, usando sua infl uência e experiência, combateu grandes males que 
oprimiam a sociedade de sua época, abrindo caminho para que outros missio-
nários prosseguissem com a missão nas aldeias por onde tinha passado. Ele per-
correu, aproximadamente, 48.000 km em território africano, por 15 anos. Ele foi 
amado por muitos e respeitado pelas tribos, com quem teve contato. 

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2mJiusr

MINHA DECISÃO: Abraçarei uma causa missionária que honre o Deus da mis-
são e usarei os meus dons e minha profi ssão, para servir onde for necessário, a fi m 
de salvar vidas para o reino de Cristo.

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que Deus continue libertando o povo africano da 
opressão e das mãos dos grupos sanguinários. 2) Pelas autoridades políticas, para 
que temam o Deus verdadeiro e priorizem o combate aos grupos radicais contrá-
rios a fé cristã. 3) Para que os ministérios do Pr. Clement Abazie e família (Nigéria), 
Pr. Almir Nunes e família (Moçambique) e Ir. Ana (Angola) prosperem e consolidem 
a Missão Adventista da Promessa em solo africano, pelo poder do Espírito Santo.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL
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3 Exercício 
da oração

15 DE JULHO DE 2017

OBJETIVO
Ajudar o estudante da Bíblia 
a refl etir sobre o exercício 
espiritual da oração, para 
que, mediante o conteúdo 
que aprenderá neste 
estudo, exercite a oração 
com sabedoria e submissão. 

Sexta-feira, 14/07 – 17h37
Sábado, 15/07 – 17h38

Ou acesse goo.gl/mvzQT6

INTRODUÇÃO

A oração é um exercício espiritual indispensável à 
vida do cristão, não apenas porque é emocionalmen-
te saudável, mas, principalmente, porque é como nos 
relacionamos com Deus (Tg 5:4). Isso mesmo! Deus 
existe e é galardoador dos que o buscam (Hb 11:6). 

A Bíblia, por diversas vezes, nos incentiva à prá-
tica da oração. O apóstolo Paulo sugere: Antes de 
tudo, pois, exorto que se use a prática de súpli-
cas, orações (1 Tm 2:1). Antes do apóstolo, Jesus 
já havia ordenado: Vigiai e orai (Mt 26:41). Jesus 
se mostrou adepto do exercício da oração em sua 
prática cotidiana (Mc 1:35). Vale a pena estudar-
mos um pouco mais a respeito. 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

Por defi nição, orar é colocar-nos na presença 
de Deus, por meio da fé, valendo-nos do sacrifício 
de Cristo; é falar com Deus com toda liberdade, 
por meio da palavra audível ou silenciosa.1 A ora-
ção deve ser encarada como um exercício diário. 
Contudo, para que a pratiquemos do modo corre-

1. César (2005:21) 

TEXTO-BASE
Orai sem cessar. (1 Ts 5:17)

DD 09/07 1 Ts 5:17

S 10/07 1 Tm 2:1

TT 11/07 Mt 26:41; Mc 1:35

Q 12/07 Mt 7:8; Jo 14:14

QQ 13/07 Tg 4:3; 1 Jo 5:14

S 14/07 Sl 55:17; Dn 6:1

SS 15/07 Mt 6:9-13

LEITURA DIÁRIA
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to, precisamos atentar para alguns 
itens importantes. 

1. A frequência da oração: A 
oração deve ser praticada com fre-
quência. É um alimento que nos sus-
tenta todos os dias. De que maneira 
podemos tornar a oração um hábito 
frequente? Orando de modo cons-
tante: Orai sem cessar (1 Ts 5:17). 
Esse texto sugere que é possível 
orarmos em qualquer momento e 
em qualquer lugar. Deus ouve o som 
de nossa voz e entende o silêncio de 
nossa mente. Portanto, ore sempre. 
Fale com Deus onde você estiver.

Também tornamos a oração um 
hábito frequente orando de modo 
perseverante: Pedi, e dar-se-vos-á 
(Mt 7:7a). É necessário perseveran-
ça e confiança no exercício da ora-
ção. De fato, Cristo afirma que todo 
o que pede recebe, de acordo com 
a vontade do Pai (Mt 7:8; Jo 14:14; 
cf. 1 Jo 5:14-5). Então, continue 
pedindo; continue buscando; con-
tinue batendo. Faça como Daniel, 
que orou por vinte e um dias acerca 
de uma única questão (Dn 10). 

Por fim, fazemos da oração um 
hábito frequente orando de modo 
disciplinado: A tarde, pela manhã ao 
meio-dia, farei as minhas queixas e la-
mentarei; e ele ouvirá a minha voz (Sl 
55:17). Davi se mostra adepto da ora-
ção disciplinada. Daniel orava três ve-
zes ao dia, mesmo sob risco de morte 
(Dn 6:10). O nosso tempo está cada 
vez mais curto nos dias de hoje, mas, 

se nos organizarmos, nós o aprovei-
taremos melhor. Reserve tempo ex-
clusivo para praticar a oração. 

2. O conteúdo da oração: Ore 
com frequência, sem jamais ignorar 
os elementos que devem compor 
a oração. O primeiro destes é a 
adoração. Por meio dela, o nome 
e o caráter de Deus são exaltados. 
Reconheçamos a sua grandeza, por 
ter criado todas as coisas (Sl 136). 

A gratidão também precisa fa-
zer parte da oração, pois deve-
mos agradecer ao Senhor por suas 
ações misericordiosas realizadas 
em nosso favor e em prol dos ou-
tros. À semelhança do salmista, 
não devemos nos esquecer de ne-
nhum de seus benefícios (Sl 103:2).

 Outro elemento importante é a 
confissão. Confessemos a Deus nos-
sas fraquezas e pecados. Admitamos 
o nosso erro, e alcançaremos mise-
ricórdia (Sl 32:5; Pv 28:13). Da mes-
ma forma, a intercessão deve fazer 
parte da nossa oração, pois, neste 
momento, também devemos mos-
trar compaixão pelo próximo e nos 
solidarizar com o seu sofrimento.

Além desses elementos já apre-
sentados, temos, ainda, a súplica. Na 
oração, podemos apresentar a Deus, 
sem receio, nossas necessidades e 
pedir sua intervenção, crendo que a 
sua vontade é boa, perfeita e agra-
dável. Se estivermos atravessando 
momentos angustiantes, o Senhor 
poderá nos conceder alívio (Sl 4:1). 
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3. O modelo da oração: É preciso 
orar, mas, sobretudo, orar da maneira 
correta. Às vezes, semelhantemente 
à mãe de Tiago e João, que pediu 
a Jesus um lugar de destaque em 
seu reino para seus dois filhos, não 
sabemos o que pedir (Mt 20:20-22). 
Nem sempre o que pedimos reflete 
a motivação correta, pois queremos 
gastar em nossos deleites (Tg 4:3). 

Por essa razão, Jesus ensina um 
modelo correto de oração, em Ma-
teus 6:9-13; mas, antes, nos mos-
tra que oração é um diálogo com 
o Pai, que nos ama, e, por isso, a 
oração precisa ser feita com since-
ridade, simplicidade, intimidade e 
entendimento (Mt 9:5-8). 

Ele sugere quatro pedidos im-
portantes. Primeiro: ... o pão nosso 
de cada dia dá-nos hoje (Mt 9:11). 
Ao Pai devemos suplicar a provisão 
diária, o suprimento de nossas ne-
cessidades. Segundo: ... e perdoa-
-nos as nossas dívidas (Mt 9:12). 
Diante do Pai, nossas falhas devem 
ser confessadas e por ele perdoa-
das. Terceiro: ... e não nos deixes 
cair em tentação (Mt 9:13). Não es-
tamos isentos de sofrer a tentação, 
mas podemos pedir ajuda divina 
para não cairmos nela. Quarto: ... 
livra-nos do mal (Mt 9:13). Deve-
mos pedir a Deus proteção contra 
o maligno, que brama como leão, 
buscando a quem possa tragar (1 
Pd 5:8). Lembre-se de que esse 
modelo favorece a você e aos ou-

tros: dá-nos; perdoa-nos; não nos 
deixes; livra-nos. 

4. A resposta da oração: É certo 
que Deus cuida de nós e sempre tra-
balhará visando ao nosso bem, como 
sugere o texto: Sabemos que todas 
as coisas cooperam para o bem da-
queles que amam a Deus (Rm 8:28). 
Mas ele sabe que o melhor para nós 
pode ser um “sim” ou um “não” 
como resposta as nossas orações. 

O que determina a resposta 
a uma oração não é o querer de 
quem ora, mas a vontade daque-
le que a ouve: Deus. Ele pode di-
zer “sim” a nossa oração, como 
fez com Isaque, que orou por sua 
esposa estéril e esta concebeu, 
e como fez a Israel, que clamou 
contra a servidão e foi liberto (Gn 
25:21; Ex 2:23-25). 

Deus, contudo, pode dizer “não” 
a nossa oração, e isso não significa 
que ele não goste de nós ou que te-
nha nos rejeitado; quer dizer, simples-
mente, que é o certo a fazer. Deus 
disse “não” a Davi, que orou por seu 
filho recém-nascido gravemente en-
fermo (2 Sm 12:15-23); também dis-
se “não” ao apóstolo Paulo, quando 
este orou para ser liberto do espinho 
na carne (2 Co 12:7-9). 

Perceba que a oração é um 
exercício muito importante e deve 
ser posto em prática de modo fre-
quente. Isso é questão de sobre-
vivência espiritual e, mais do que 
isso, um meio de vivermos uma 
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vida em abundância. Quem ora 
não deve ignorar os elementos da 
oração. Seguir o modelo que Jesus 
ensinou vale a pena. Deus sempre 

responde a quem ora. O “sim” ou 
o “não” pode ser a sua resposta. 
A seguir, duas aplicações nos aju-
darão a exercitar melhor a oração. 

01. De que maneira podemos tornar a oração um hábito 
frequente? Responda, com base em 1 Rs 18:42-44; Sl 55:17;  
Mt 7:7, e no item 1. 

02. Quais são os elementos da oração? Responda, com base no item 
2. Se observássemos fielmente cada um desses elementos, quanto 
tempo, em média, demoraria uma oração? 

03. De acordo com ensino de Jesus, como devemos orar? O que 
significa dizer que oração é diálogo? Jesus sugere quatro pedidos 
importantes. Quais são eles? Baseie-se em Mt 6:5-13 e no item 3. 

04. O que determina a resposta de Deus as nossas orações? 
Responda, com base em Gn 25:21; 2 Co 12:7-9, e no item 4. 

II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Exercite a oração com sabedoria. 

As palavras inspiradas de Tia-
go continuam valendo e também 

são destinadas a nós: Pedis e não 
recebeis, porque pedis mal, para 
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esbanjardes em vossos prazeres 
(Tg 4:3). Esse texto sugere que a 
oração é um exercício que deve ser 
praticado com discernimento e sa-
bedoria. Para isso, é preciso apren-
dê-lo, razão pela qual Jesus ensina 
a orar, em Mateus 6:5-13. 

Cuidado com o tipo de pedido 
que apresentamos a Deus. Cristo 

ensina a pedir o suprimento das ne-
cessidades, o perdão, o livramento 
contra as tentações e contra o ma-
ligno. Mas há quem prefere pedir 
riquezas e não coisas espirituais; há 
os que pedem sucesso e fama, mas 
se negam a pedir habilidade para 
servir. Na oração, busque a vonta-
de de Deus. 

05. Com base no conteúdo da primeira aplicação, responda: A sua 
oração tem sido exercitada com sabedoria? 

2. Exercite a oração com submissão. 

Estamos cada vez mais habitua-
dos a exigir que as coisas ocorram 
do nosso modo. Queremos tudo 
para ontem; a facilidade tecnológi-
ca nos educa a sermos impacientes. 
O pior acontece quando agimos da 
mesma maneira no que concerne à 
oração. Oramos normalmente espe-
rando o “sim” de Deus e nos frustra-
mos, quando a sua resposta é “não”. 

Deus diz “sim” e “não” as 
nossas orações, e devemos com-

preender que a resposta divina, 
mesmo contrariando a nossa von-
tade, é extremamente sábia. Se 
entendermos isso, diremos ao 
Senhor, em nossa oração: Faça-
-se a tua vontade, assim na terra 
como no céu (Mt 6:10). Não cul-
pe a Deus e não murmure contra 
ele, se a resposta a sua oração não 
for a que você espera receber; as 
ações dele são para o seu bem. 
Ore com submissão! 

06. Qual tem sido a sua reação, diante de uma resposta negativa de 
Deus as suas orações? O que significa ser submisso à vontade de 
Deus na oração? 
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DESAFIO DA SEMANA

A lição de hoje chegou ao fi m, mas somente na parte teórica. Ela 
nos sugere importantes desafi os para a semana que segue. Quais 
são eles? Pois bem, o nosso primeiro desafi o é escolher um horário, 
durante o dia, para orarmos. Para isso, podemos organizar a nossa 
agenda: pode ser no alvorecer do dia ou no pôr-do-sol; pode ser 
na madrugada. Escolha o melhor horário. 

O nosso segundo desafi o para esta semana é utilizarmos, nas nos-
sas orações, os elementos da adoração, da gratidão, da confi ssão, da 
intercessão e da súplica. Tente utilizar todos eles em suas conversas 
com Deus. Se você esquecer algum, volte a ler o estudo. Faça isso 
quantas vezes for necessário. Que o Senhor o ajude nesse propósito. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 09/07 Mc 15:1-20 1Rs 10 Os 11:12-12:14

 Segunda-feira 10/07 Mc 15:21-47 1Rs 11 Os 13 

 Terça-feira 11/07 Mc 16 1Rs 12:1-31 Os 14

 Quarta-feira 12/07 1Co 1:1-17 1Rs 12:32-13:34 Jl 1

 Quinta-feira 13/07 1Co 1:18-31 1Rs 14 Jl 2:1-11

 Sexta-feira 14/07 1Co 2 1Rs 15:1-32 Jl 2:12-32

 Sábado 15/07 1Co 3 1Rs 15:33-16:34 Jl 3



PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

Durante 51 anos, James Hudson Taylor (1932-1905) dedicou integralmente sua 
vida levando Jesus Cristo à população chinesa. Ele fundou a China Inland Mission, 
atual OMF Internacional, e, como resultado, mais de 800 missionários foram enca-
minhados àquele país, onde cerca de 18.000 pessoas se converteram ao cristianis-
mo. Hudson Taylor foi um guerreiro de oração e um gigante de fé. Falava diversos 
dialetos chineses e ajudou a traduzir o novo testamento para o dialeto usado em 
Xangai, onde viveu por muitos anos. 

 Ao contrário de muitos missionários europeus, Taylor teve o cuidado de co-
nhecer profundamente a cultura chinesa, respeitando o seu modo de vida e até 
mesmo adotando o estilo de se vestir deles. Enfrentou doenças e perdas com um 
espírito de confi ança inabalável, deixando um legado que tem inspirado milhares 
de missionários em todos os cantos do mundo. Em suas próprias palavras, “todos 
os gigantes de Deus foram homens fracos que fi zeram grandes coisas para Deus 
porque confi aram que o Senhor estaria com eles”. 

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2mJgqkc

MINHA DECISÃO: Serei sensível ao chamado que o Senhor me faz, e adotarei 
o estilo de vida missionária que lhe agrade, compadecendo-me dos povos estran-
geiros em meu país. 

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que Deus continue resgatando os chineses das 
opressões satânicas, através dos missionários que lá cumprem a missão de sal-
vação em Cristo Jesus; 2) Para que as autoridades políticas aceitem e confessem 
que o Senhor é o verdadeiro Deus e permitam mais abertura para a propagação 
do evangelho. 

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

4
22 DE JULHO DE 2017

Sexta-feira, 21/07 – 17h40
Sábado, 22/07 – 17h41

Ou acesse goo.gl/fS94UI

LEITURA DIÁRIA

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
James Hudson Taylor

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: BJ 263 | HBJ 273 • Final: BJ 87 | HBJ 304

4 Exercício 
do jejum

22 DE JULHO DE 2017

OBJETIVO
Estudar o signifi cado e a 
prática do exercício do 
jejum na Bíblia, mostrando 
a sua importância para a 
vida cristã e os desafi os 
de vivenciá-lo. 

Sexta-feira, 21/07 – 17h40
Sábado, 22/07 – 17h41

Ou acesse goo.gl/fS94UI

INTRODUÇÃO

Em tempos de prateleiras abarrotadas de comi-
das, de variedades de restaurantes, de reality shows 
sobre culinária, de aplicativos de comida com rápida 
entrega em casa, a prática do jejum é um desafi o; 
porém, constitui-se uma prática importante para a 
nossa espiritualidade. Trata-se de um dos exercícios 
devocionais mais conhecidos entre os cristãos. 

Mas o que é o jejum? Com que frequência apa-
rece nas Escrituras Sagradas? Qual é a maneira 
certa de jejuar? Quais os tipos de jejum? Deve ser 
praticado por nós, hoje? Qual a sua importância 
para a nossa sobrevivência espiritual e fortaleci-
mento na fé? Essas são algumas questões que este 
estudo tentará responder. 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

De acordo com Bruce,1 há evidências de que 
os cristãos do Novo Testamento “fi cavam parti-

1. apud Towns (2005:217) 

TEXTO-BASE
Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava 
o rosto, com o fi m de não parecer aos homens 
que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto; e teu Pai, 
que vê em secreto, te recompensará. (Mt 6:17-18)

DD 16/07 Mt 6:17-18

S 17/07 Ed 8:21; Jl 1:14

TT 18/07 Mt 6:16; At 13:2

Q 19/07 Is 58:3-4

QQ 20/07 Rm 8:5-14; Gl 5:16-25

S 21/07 Ed 8:21; At 13:2

SS 22/07 Et 4:16; At 9:9

LEITURA DIÁRIA
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cularmente sensíveis às comunica-
ções do Espírito durante os jejuns”, 
como pode ser visto em Atos 13:2-
3. Cremos que o ato de jejuar é 
algo proveitoso e abençoador. Esse 
exercício espiritual certamente nos 
torna mais abertos a Deus. Por isso, 
é importante estudar o assunto.

1. O significado do jejum: A 
Bíblia está cheia de referências 
sobre jejum. Há cerca de 76 cita-
ções. Aqui estão algumas: Ed 8:21; 
Jl 1:14; Mt 6:16; At 13:2. Entre as 
palavras empregadas, na Bíblia, 
a este exercício espiritual, temos 
tsôm, no hebraico do Antigo Tes-
tamento, cujo significado básico, 
em Ester 4:3, por exemplo, é afligir 
a alma, entristecer-se,2 ou, ainda, 
negar-se a si mesmo.3 Já no Novo 
Testamento, a palavra grega tra-
duzida por “jejuar” é nesteuo, e 
significa abster-se de comida para 
fins religiosos, como parte do um 
ato de devoção,4 a exemplo de seu 
uso em Mateus 6:17. 

Por definição, podemos dizer 
que o jejum é a prática de se abs-
ter, voluntariamente, de alimento, 
por determinado tempo, a fim de 
buscar a presença do Senhor com 
mais intensidade, entrega e con-
sagração. A ideia não é de uma 

2. Harris (1998:1271) 
3. Pentecost (1988:126)
4. Bíblia de estudo palavras-chave hebraico 
e grego (2011:2304) 

simples abstinência de alimentos, 
mas de uma disciplina com finali-
dades espirituais, uma prática de-
vocional sempre ligada à oração, 
em que abrimos mão de algo que 
nos agrada. 

É um tempo de dependência do 
Senhor e de dedicação a propósi-
tos específicos. É abrir mão de algo 
permitido para sermos fortalecidos 
em Deus. Quando jejuamos, nós 
nos abstemos de nos alimentar, 
para nos enchermos da presença 
do Senhor. O estômago fica vazio, 
mas o coração fica cheio. 

2. A finalidade do jejum: Essa 
prática pode tornar-se um ritual 
vazio, sem o objetivo e a intensão 
acertados. O profeta Isaías de-
nunciou os judeus de sua época, 
que tinham atitudes equivocadas 
ao jejuarem (Is 58:3-4). Jesus tam-
bém censurou os fariseus, cha-
mando-os de hipócritas, por usa-
rem o jejum para se mostrarem e 
receberem elogios e aplausos dos 
homens (Mt 6:16-18). Em ambos 
os casos, a devoção era falsa e a 
motivação, errada. 

Muitas pessoas encaram o jejum 
como uma forma de comprar o fa-
vor de Deus. Pensam que o jejum 
faz que Deus mude e atenda seus 
pedidos. Isso é errado! Deus não 
muda por causa do jejum, pois ele 
é sempre o mesmo, antes, durante 
e depois do jejum. Quem precisa 
mudar, na realidade, é a pessoa 
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que está jejuando, tornando-se 
mais sensível às coisas espirituais. 
O objetivo do jejum é nos mudar e 
nos educar. 

Ao jejuarmos, priorizamos o 
pão espiritual, deixando de lado o 
pão material (Jo 6:35). O propósi-
to primário do jejum é mortificar a 
carne e alimentar o espírito. É ne-
gar a própria vontade e dar lugar 
à vontade do Senhor. A Bíblia diz 
que há um embate entre a nossa 
carne e o Espírito Santo, dentro de 
nós, sendo que vencerá a batalha 
o que receber mais espaço para 
agir. O exercício do jejum nos for-
talece espiritualmente (Rm 8:5-14; 
Gl 5:16-25). 

No jejum, somos exercitados e 
fortalecidos na arte de dizer “não” 
aos desejos pecaminosos e à tenta-
ção. Quando dizemos “não” para 
a comida, que é algo lícito e bom, 
estamos sendo treinados a tam-
bém dizer “não” ao pecado. 

3. As formas de jejum: A Bíblia 
traz muitos exemplos da prática do 
jejum. Vários personagens bíblicos 
jejuaram: Moisés, Davi, Elias, Ester, 
Daniel, Ana, Paulo e o próprio Je-
sus. Eles mostram que não existe 
um único jeito de jejuar. O mais co-
mum é o individual, mas também 
há o coletivo (Ed 8:21; At 13:2). Os 
jejuns podem ser diferentes, tanto 
pelo período de duração – 1 dia (Jz 
20:26), 3 dias (Et 4:16), 1 semana 
(I Sm 31:13) 3 semanas (Dn 10:3) e 

até 40 dias (Lc 4:1,2) – quanto pela 
forma de praticá-los. 

Com relação às formas de jejum, 
podemos afirmar que há, pelo me-
nos, três diferentes tipos.5 Há, por 
exemplo, o jejum normal, que é 
abstinência de alimentos, com o 
consumo de água. Essa prática era 
a mais comum, nos tempos bíbli-
cos. Ao que parece, foi dessa for-
ma que Jesus jejuou, por 40 dias, 
no deserto (Mt 4:1-2). 

Se prestarmos atenção a esse 
episódio, veremos que o texto não 
faz nenhuma menção a não tomar 
água, bem como não afirma que 
Jesus teve sede. A ingestão da 
água, durante o jejum, permite-nos 
alongá-lo por mais dias. 

Outro tipo é o jejum parcial, em 
que a pessoa se abstém de alguns 
alimentos específicos, por um pe-
ríodo mais prolongado. Daniel é 
um exemplo dessa forma de jejuar 
(Dn 10:2-3).

Há, também, o jejum total, que 
consiste em deixar de ingerir tan-
to alimento quanto a água. Nos 
dias bíblicos, esse tipo de jejum 
era praticado em situações difí-
ceis e extremas. A rainha Ester e 
o apóstolo Paulo fizeram esse tipo 
jejum (Et 4:16; At 9:9). É preciso 
ter cuidado com o prolongamento 
desse tipo para não correr riscos.6 

5. Leonardo Jr.; Freitas (2010:76-77) 
6. Towns, op. cit., p.24
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O jejum total jamais deve exceder 
três dias.7

Qual é a melhor forma de je-
juar? Isso é bem pessoal, pois diz 
respeito ao relacionamento da 

7. O corpo humano consegue resistir até 
40 dias, sem a ingestão de alimentos sóli-
dos, mas não resiste mais de três dias sem 
o consumo de água. Os casos de Moisés e 
Elias são especiais (Dt 9:9; 1 Rs 19:8). Eles só 
conseguiram fazer jejuns totais durante 40 
dias porque foram sobrenaturalmente sus-
tentados por Deus. 

pessoa com Deus. O jejum deve 
ser praticado conforme a neces-
sidade e a capacidade de cada 
um. Não há regras fixas. O mais 
importante é ter a motivação 
correta e atentar para o objetivo 
bíblico dessa prática devocional. 
Os ensinos de Jesus deixam cla-
ro que o jejum é algo importan-
te para a espiritualidade cristã e 
deve ser praticado por nós, hoje 
(Mt 6:16-18, 9:15). 

01. Conforme os dois parágrafos iniciais do item 1, recapitule o 
significado dos termos tsôm, em Et 4:3, e nesteuo, em Mt 6:17. 

02. Com base nos dois parágrafos finais do item 1, responda: O que 
é o jejum e qual a sua importância? 

03. Comente a frase: “Essa prática pode tornar-se um ritual vazio, 
sem o objetivo e a intensão acertados”. Qual é a finalidade básica 
do jejum? Baseie-se no item 2 e em Rm 8:5-14; Gl 5:16-25.

04. Leia o item 3; Mt 4:1-2; Dn 10:2-3; Et 4:16, At 9:9, e fale sobre 
as formas de jejum apresentadas na Bíblia. Qual a diferença entre o 
jejum normal, parcial e total? Qual é melhor forma de jejuar? 
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II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Jejum, um exercício de relacionamento intenso. 

Em Isaías 58, lemos que os israe-
litas fizeram um questionamento 
a Deus: Por que jejuamos nós, e 
tu não atentas para isso? Por que 
afligimos a nossa alma, e tu não o 
levas em conta? (Is 58:3a). Deus diz 
por que não aceitava o jejum deles: 
Eis que, no dia em que jejuais, cui-
dais dos vossos próprios interesses 
e exigis que se faça todo o vosso 
trabalho (Is 58:3b). 

Eles jejuavam, mas continua-
vam sem quebrantamento, agin-
do de forma cruel, oprimindo e 

humilhando os empregados, in-
capazes de ter compaixão pelos 
necessitados. Sua fé não se refle-
tia em suas atitudes. Por jejuarem, 
achavam que Deus lhes devia fa-
vores e tinha de abençoá-los, que 
tal prática, divorciada de uma 
vida santa, era aceita. 

O jejum deve estar aliado a uma 
vida marcada por amor ao próxi-
mo, atitudes de humidade e com-
paixão (Is 58:4-12). Cuidemos para 
não vivermos uma vida fingida, 
mas, sim, verdadeira.

O exercício do jejum traz vá-
rios resultados para a vida de 
quem o pratica: mais autoridade 
espiritual, orientação na tomada 
de decisões, mais concentração 
nas coisas espirituais, aumento 
do desejo de orar e assim por 
diante. Essas coisas ocorrem, 
não por causa do jejum em si, 
mas por causa da sintonia mais 
intensa com o Espírito Santo. 

Ficamos mais sensíveis a Deus, 
quando jejuamos. 

O jejum nos ajuda a ter um relacio-
namento mais intenso com o Senhor. 
É evidente que, para isso ocorrer, não 
pode ser praticado como um “passar 
fome”, mas, sim, como um tempo 
de consagração e busca. Quando 
corretamente exercitado, promove 
verdadeiras maravilhas na vida cristã 
e realmente nos aproxima de Deus.

05. Nas vezes em que você jejuou, conseguiu experimentar uma 
sintonia mais intensa com o Espírito Santo? 

2. Jejum, um exercício de espiritualidade verdadeira. 
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06. Você consegue perceber se tem praticado o “jejum pelo jejum” 
ou tem tentado viver uma espiritualidade verdadeira, em que a fé 
condiz com as atitudes na vida? 

DESAFIO DA SEMANA

Hoje, vimos que o jejum é um importante aliado na espiri-
tualidade cristã. Ao longo do tempo, acontecia junto às festas 
nacionais de Israel (Lv 16:29,31, 23:27-32). Nos tempos do Novo 
Testamento, os judeus piedosos jejuavam segunda e quinta,8 e 
os cristãos passaram a jejuar às quartas e sextas, para se diferen-
ciarem dos judeus.9 

Seja como for, esse exercício sempre fez parte da prática do 
povo de Deus, e, diante do que estudamos, resta-nos o desafi o de 
resgatar essa disciplina espiritual. Marque, hoje mesmo, um jejum 
para os próximos dias. Tente criar, se ainda não o fez, uma rotina 
que inclua o exercício do jejum. Porém, procure praticá-lo com a 
motivação correta. Que  Deus se agrade de nosso jejum! 

8. Harris, op. cit., p.1890
9. Towns, op. cit., p.27

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 16/07 1Co 4 1Rs 17 Am 1

 Segunda-feira 17/07 1Co 5 1Rs 18 Am 2:1-3:2

 Terça-feira 18/07 1Co 6 1Rs 19 Am 3:3-4:3

 Quarta-feira 19/07 1Co 7:1-24 1Rs 20 Am 4:4-13

 Quinta-feira 20/07 1Co 7:25-40 1Rs 21 Am 5

 Sexta-feira 21/07 1Co 8 1Rs 22 Am 6

 Sábado 22/07 1Co 9 2Rs 1-2 Am 7
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

Possivelmente, algumas pessoas não poderiam imaginar que Amy Carmichael 
(1867-1951), irlandesa, teria sucesso, ao escolher ser uma missionária. Ela sofria 
de neuralgia, o que a deixava, muitas vezes, fraca e com dores tão fortes que 
precisava fi car confi nada numa cama por semanas. Mas Amy sabia que Deus a tinha 
chamado para o trabalho missionário. E, com o incentivo de alguns, convenceu-se 
da ideia e partiu, inicialmente, para o Japão, onde permaneceu por 15 meses. 
Mas, lá, descobriu que sua vocação era mesmo a Índia, onde passou o restante 
dos seus 55 anos, sem nunca ter voltado para casa. Sua vida foi dedicada a acabar 
com a prostituição infantil e dar um lar e um futuro a muitos órfãos indianos. Amy 
também foi uma prolífera autora, e seus livros têm incentivado e inspirado muita 
gente, ao longo dos anos. 

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2lQLM4h

MINHA DECISÃO: Quero, a partir de hoje, olhar, sem hesitação, para o autor 
e consumador da minha fé, o Senhor Jesus, que me capacitará para servi-lo na 
missão de salvação de pessoas, no meu bairro, no meu país ou no exterior. 

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que Deus continue usando, poderosamente, nossos 
missionários na Índia, Pr. Márcio e família. 2) Para que as autoridades políticas 
entendam, com clareza, que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de salvá-los 
da perdição e oferecer-lhes caminho seguro para a eternidade. 

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o 
Senhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
Amy Carmichael

MOMENTO MISSIONÁRIO



36  |  Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2017

PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: BJ 79 | HBJ 317 • Final: BJ 68 | HBJ 258

5 Exercício 
da vigilância

29 DE JULHO DE 2017

OBJETIVO
Ajudar o estudante da 
Palavra de Deus a refl etir 
acerca da importância da 
vigilância, mostrando que 
esta deve ser encarada 
como uma disciplina 
espiritual, tal como a 
oração e a leitura bíblica. 

Sexta-feira, 28/07 – 17h43
Sábado, 29/07 – 17h44

Ou acesse goo.gl/mVtpDq

INTRODUÇÃO

Antigamente, para proteger seus territórios 
contra invasões inimigas, os reis construíam tor-
res de vigia, de onde poderiam avistar, anteci-
padamente, qualquer perigo. Isso lhes permitia 
estar sempre um passo à frente do adversário. O 
rei Uzias, por exemplo, edifi cou torres no deserto 
(2 Cr 26:10). Isso nos leva a entender um pouco o 
signifi cado da palavra vigilância. No sentido espi-
ritual, exercitar a vigilância é uma atitude mental 
contínua de estar atento ou prevenido, fi car em 
alerta contra o pecado.1 

Quando falamos em práticas devocionais, 
logo nos lembramos da leitura bíblica, da ora-
ção e do jejum. Mas você já pensou na vigilân-
cia como uma dessas práticas? Jesus a encarava 
assim (Mt 26:41). Esse é um exercício espiritual 
de extrema necessidade. O cristão precisa estar 
de sobreaviso o tempo todo, pois tem de lidar 
com o fato de que os seus adversários, a saber, 
o mundo, a carne e o diabo, procuram enfraque-
cê-lo e derrotá-lo. 

1. César (1998:107) 

TEXTO-BASE
 Sede vigilantes, permanecei fi rmes na fé, portai-
vos varonilmente, fortalecei-vos. (1 Co 16:13) 

DD 23/07 1 Co 16:13

S 24/07 Mt 26:41

TT 25/07 1 Ts 5:6

Q 26/07 Mc 14:38

QQ 27/07 2 Tm 2:22; 1 Co 6:18

S 28/07 Gn 39:6-9

SS 29/07 Gn 39:10-12

LEITURA DIÁRIA
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A Bíblia diz que Deus não permi-
tirá que sejamos tentados além das 
nossas forças e que ele nos dará livra-
mento (1 Co 10:13). Como cristãos, 
somos tentados o tempo todo e de 
muitas maneiras: o dinheiro fácil, o 
poder, a fama etc. O que fazer, para 
não cair nessas armadilhas? Exercite 
a vigilância! Essa prevenção contra a 
tentação pode ser entendida através 
de três verbos: vigiar, fugir e resistir. 

1. Vigiar: O exercício da vigilân-
cia é um imperativo bíblico, uma 
ordem do próprio Cristo. É isso que 
vemos na ordem dada aos discípu-
los, que dormiam, enquanto ele 
orava no Getsêmani: Vigiai e orai, 
para que não entreis em tentação 
(Mc 14:38a). No mesmo sentido, 
Paulo recomendou: Não durma-
mos, pois, como os demais, mas vi-
giemos e sejamos sóbrios (1 Ts 5:6). 

Entendeu o que a Bíblia quer dizer? 
Não durma; mantenha-se em alerta; 
permaneça firme; exercite a atitude 
de vigiar-se para não pecar; tome cui-
dado para não cair, pois a carne é fra-
ca (Mc 14:38). Mas como e para onde 
devemos direcionar nossa vigilância? 
Devemos vigiar continuamente, de 
noite e de dia, os pés, os joelhos, as 
mãos, o coração, a língua, os ouvidos, 
os olhos, a mente, o corpo.2

2. ibidem (1998:117)

Vigie os seus pés, para não o 
levarem aos lugares errados e o 
fazerem trilhar os caminhos da 
perdição; vigie os seus joelhos, 
para não se dobrarem diante de 
ídolos e falsos deuses; vigie suas 
mãos, para não se sujarem com 
sangue, propina, injustiça, imora-
lidade; vigie o seu coração, para 
não amar o mundo, para não se 
endurecer, para não se amargurar, 
nem se orgulhar. 

Vigie a sua língua, para não pro-
nunciar palavras torpes e não exal-
tar o engano, nem a maledicência; 
vigie os seus ouvidos, para não 
ouvirem o que não edifica; vigie 
os seus olhos, para não olharem 
as pessoas com intenções impuras; 
vigie a sua mente, para pensar so-
mente no que é verdadeiro e puro; 
vigie o seu corpo, para não ser usa-
do para a promiscuidade. 

2. Fugir: O exercício da vigilân-
cia também tem a ver com fuga. É o 
que vemos no exemplo de José do 
Egito, com o qual podemos apren-
der que a fuga é necessária. José 
se tornou o homem de confiança 
de seu patrão, o egípcio Potifar. 
Mas a mulher deste o cobiçava e, 
por diversas vezes, tentou seduzi-lo 
e levá-lo para a cama (Gn 39:6-7). 

Após diversas tentativas frus-
tradas, ela tentou uma última vez. 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA
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Não havia outras pessoas na casa. 
Então, a mulher o pegou pelas ves-
tes e lhe disse: Deita-te comigo; 
ele, porém, deixando as vestes nas 
mãos dela, saiu, fugindo para fora 
(Gn 39:12). Para evitar a queda no 
âmbito sexual, o conselho bíblico 
é a fuga: ... foge (...) das paixões 
da mocidade (2 Tm 2:22); fujam da 
imoralidade sexual (1 Co 6:18). 

José fugiu. Nesse caso, a fuga 
não é um ato covarde, mas uma 
atitude sábia e preventiva. Não 
devemos subestimar a força da 
carne. A Bíblia não nos diz para 
discutir com a tentação. Não 
adianta tentar enfrentá-la citando 
versículos bíblicos. A Bíblia nos 
ordena fugir! Se não fugisse, José 
trairia o seu patrão e pecaria con-
tra Deus (Gn 39:9). 

Também aprendemos, com a 
história de José, que a fuga pode 
ter consequências. Por não ceder 
à pressão da esposa de Potifar, ele 
sofreu acusação (Gn 39:14). Ao fu-
gir da tentação sexual, não se ad-
mire se as pessoas começarem a 
questionar a sua masculinidade ou 
a sua feminilidade. Elas o chamarão 
de ultrapassado. José sofreu injus-
tiça (Gn 39:20). O preço da fideli-
dade pode ser alto, mas a sua re-
compensa vale a pena (Gn 39:21). 

3. Resistir: Há situações da vida 
em que o “fugir” não vem ao caso. 
São situações sutis em que somos 
tentados a nos corromper ou abrir 

mão de valores ou relaxar em nossa 
santificação. Nesses casos, só nos 
resta resistir. O exercício da vigi-
lância também envolve resistência, 
que é a capacidade de não nos do-
brarmos, não nos rendermos, não 
nos deixarmos arrastar, não ceder-
mos, não relaxarmos, não fazermos 
concessões frente a qualquer força 
que nos tente remover do centro 
da vontade de Deus.3 

O profeta Daniel é um forte 
exemplo de resistência na Bíblia 
(Dn 6). No reino Medo-Persa, ele 
ocupava uma posição de destaque, 
de modo que se distinguia entre os 
presidentes e sátrapas constituídos 
pelo rei Dario. Com inveja, os ini-
migos de Daniel arquitetaram um 
plano para destruí-lo. Sabendo que 
ele orava três vezes ao dia, conven-
ceram o rei a assinar um decreto 
que ordenava a execução de todo 
aquele que orasse a outro deus, 
que não ao próprio rei. 

Aparentemente, Daniel se en-
contrava num beco sem saída: ou 
deixava de orar ou sofreria terrí-
veis consequências. Porém, resistiu 
ao decreto do rei e não deixou de 
orar ao seu Deus. Ao se prostrar em 
oração, o profeta não mais poderia 
voltar atrás. Ninguém poderia pro-
tegê-lo das consequências. Resistir 
ao decreto do rei não significava 

3. ibidem (2005:127) 
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apenas a perda dos privilégios de 
que ele desfrutava, mas a perda de 
sua própria vida.

Se o patrão ordenar a desones-
tidade, resista! Se o governo de-
cretar a eliminação dos princípios 
divinos, resista! Se o poder e a ga-
nância tentarem seduzi-lo, resista! 
O galardão divino vale mais do que 
qualquer riqueza! 

Daniel não se rendeu, apesar da 
sentença de morte. Se não se rendes-
se e se não desistisse de orar a Deus, 
seria lançado na cova dos leões. Mes-
mo sabendo disso, ele resistiu, e, sen-
do jogado na cova, sobreviveu! 

O exercício da vigilância, por-
tanto, envolve um imperativo, um 
ato de fuga e um ato de resistên-
cia. Vamos às aplicações. 

01. Com base em 1 Co 16:13 e Mt 26:41, responda: O que é 
vigilância? Você já pensou na vigilância como uma prática devocional 
tal qual a oração? Quais são os três verbos ligados a essa prática? 

02. De acordo com o item 1, como deve ser nossa vigilância e para 
onde devemos direcioná-la? Leia também Mc 14:38. 

03. Diante das investidas da mulher de Potifar, que atitude vigilante 
José tomou e quais as consequências de tal decisão? Em que 
situações a melhor atitude é fugir? Baseie-se em Gn 39:12-14,20-21 
e no item 2. 

04. Daniel resistiu e não se rendeu, diante da possibilidade da perda 
do poder e do risco de morte. Comente sobre isso, com base em Dn 
6:3,5,7 e no item 3. 
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José permaneceu vigilante, resis-
tiu à sedução da mulher de Potifar, 
fugiu dela e se manteve fiel a Deus, 
mas, ainda assim, sofreu acusação 
falsa, injustiça e perdeu os privilé-
gios e a liberdade (Gn 39:12,14,20). 
Daniel resistiu ao decreto real e con-
tinuou a orar a Deus, mas perdeu 
suas regalias e foi lançado na cova 
dos leões (Dn 6:7,16). 

Apesar das perdas, esses ho-
mens de Deus escolheram a vigi-

lância, escolheram resistir ao dia-
bo, frustraram o reino das trevas e 
glorificaram a Deus; não tomaram 
a própria vida por preciosa; paga-
ram o preço da fidelidade. Vigiar 
os pés, os joelhos, as mãos, o cora-
ção, a língua, os ouvidos, os olhos, 
a mente e o corpo pode gerar 
prejuízos imediatos, mas também, 
como veremos a seguir, incontáveis 
ganhos futuros. 

05. O exercício da vigilância já lhe trouxe algum tipo de perda, em 
algum momento de sua vida? Comente a respeito. 

2. Permaneça vigilante, ciente dos ganhos. 

Não durma, não ceda à pres-
são; cuidado com o pecado que 
se aproxima, com as piscadas dos 
olhos maliciosos e com as palavras 
dos lábios sedutores. Lembre-se de 
que os ganhos para quem exercita 
a vigilância são maiores do que as 
perdas. José foi vigilante, e Deus 
era com ele, e lhe foi benigno, e lhe 
deu mercê perante o carcereiro (Gn 
39:21). Mais tarde, ele se tornou 
governador do Egito (41:37-44).

Daniel exercitou a vigilância, 
e Deus, mesmo não o livrando 

da cova dos leões, livrou-o das 
bocas dos leões. Por outro, sa-
bemos que, assim como os exer-
cícios físicos fortalecem nossa 
musculatura, também o exercício 
da vigilância fortalece o nosso 
espírito. O principal ganho é que 
nossa santificação é aperfeiçoa-
da, à medida que somos vigilan-
tes. Pratique a vigilância, e a sua 
honra será preservada, a sua fa-
mília permanecerá unida, a sua fé 
continuará intacta. Vigie, e Deus 
o recompensará. 

II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Permaneça vigilante, apesar das perdas. 
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06. Que ganhos podemos obter, por meio do exercício da vigilância? 

DESAFIO DA SEMANADESAFIO DA SEMANADESAFIO DA SEMANA

O estudo de hoje chegou ao fi nal, mas o nosso desafi o está ape-
nas começando. Portanto, vamos a ele: Para esta semana, o nosso 
desafi o é parar um instante para verifi car as possíveis tentações 
que estão diante de nós e contra as quais não estamos vigilantes. 
Cuidado com as situações que se apresentam e com as vantagens 
que, sutilmente, tentam cauterizar a nossa mente. 

Fiquemos atentos aos convites para irmos a determinados luga-
res. Cuidado para não prestarmos culto aos ídolos; cuidado com as 
palavras, com os tipos de páginas da internet que temos acessado.
Todo cuidado é pouco. Vigiemos, para não lançarmos mão daquilo 
que não nos pertence. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 23/07 1Co 10 2Rs 3 Am 8

 Segunda-feira 24/07 1Co 11:1-16 2Rs 4 Am 9

 Terça-feira 25/07 1Co 11:17-34 2Rs 5 Ob

 Quarta-feira 26/07 1Co 12 2Rs 6:1-7:2 Jn 1

 Quinta-feira 27/07 1Co 13 2Rs 7:3-20 Jn 2

 Sexta-feira 28/07 1Co 14:1-25 2Rs 8 Jn 3

 Sábado 29/07 1Co 14:26-40 2Rs 9 Jn 4
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

 Jim (1927-1956) e Elisabeth Elliot (1926-2015), americanos, conheceram-se na 
Wheaton College, uma universidade cristã privada de Illinois. No entanto, não se 
casaram, até que, separadamente, foram ao Equador ministrar à tribo indígena 
Quechua. Só então se casaram, na cidade de Quito, e, de lá, mudaram-se para 
uma área mais remota, para tentar um contato com a tribo Huaorani (chamada de 
Auca, pelos Quechua). 

 Jim e outros quatro missionários foram mortos, mais tarde, pela tribo que es-
tavam tentando evangelizar. Após a morte de seu marido, Elisabeth retornou e 
passou dois anos ministrando à tribo que o matara. Elisabeth Elliot é uma das mais 
conhecidas e amadas missionárias, nas últimas gerações. Ela publicou dois livros, 
Sombra do Todo-Poderoso: a vida e testamento de Jim Elliot e Através do portão 
do esplendor. Seu legado e inspiração estarão presentes nos corações de todos 
aqueles que conhecerem seu testemunho, através desses livros. 

Assista ao fi lme Terra Selvagem: http://bit.ly/2m9qGze

MINHA DECISÃO: Participarei ativamente de projetos missionários desafi a-
dores que me levem a estudar mais sobre o assunto e me preparar melhor para a 
missão, com unção, conhecimento bíblico e ousadia. 

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que Deus conforte e providencie alimentos e mora-
dia às famílias que ainda sofrem, em decorrência do terremoto ocorrido em 2016, 
no Equador. 2) Para que os governantes tenham temor, diante do autor e criador 
do universo, o Deus da paz perfeita e segurança eterna; 3) Para que famílias de 
missionários se apresentem para servir o reino no Equador.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

6
5 DE AGOSTO DE 2017

Sexta-feira, 04/08 – 17h46
Sábado, 05/08 – 17h47

Ou acesse goo.gl/Eh2Bn7

LEITURA DIÁRIA

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
Jim e Elisabeth Elliot

MOMENTO MISSIONÁRIO
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6 Exercício 
da confi ssão

5 DE AGOSTO DE 2017

OBJETIVO
Apresentar ao estudante 
a necessidade e os 
benefícios da confi ssão 
de pecados, para que, de 
modo adequado, confesse 
suas culpas a Deus, com 
arrependimento verdadeiro, 
e a outros, em submissão.

Sexta-feira, 04/08 – 17h46
Sábado, 05/08 – 17h47

Ou acesse goo.gl/Eh2Bn7

INTRODUÇÃO

A confi ssão é a prática devocional do estudo 
de hoje. Trata-se de um exercício indispensável à 
saúde espiritual e até mesmo física do cristão. É 
colocar-se diante de Deus, em sinal de arrependi-
mento, para dizer-lhe os pecados cometidos e cla-
mar por misericórdia e perdão. É a atitude de um 
coração que conhece e confi a na graça de Deus. 

Contudo, a confi ssão também é praticada, entre 
os cristãos, como um dos mandamentos da mu-
tualidade (Tg 5:16). É caminho de cura. Confessar 
nossos pecados a Deus e a cristãos maduros nos 
ajuda na santifi cação; é uma prática devocional im-
portantíssima, que nos confere libertação, cura e 
crescimento na fé. Portanto, vamos ao estudo!

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

Na língua hebraica, a palavra confessar tem 
estreita relação com o verbo yada’, que signifi ca 
conhecer. Desse modo, podemos dizer que con-
fessar é tornar conhecidos a Deus nossos pecados, 
deixando de escondê-los aos olhos daquele que 

TEXTO-BASE
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade 
não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor 
as minhas transgressões; e tu perdoaste a 
iniquidade do meu pecado. (Sl 32:5)

DD 30/07 Sl 32:5

S 31/07 Tg 5:13-16

TT 01/08 Pv 28:13

Q 02/08 Is 59:2

QQ 03/08 1 Tm 4:2; Rm 8:5

S 04/08 Sl 51:12

SS 05/08 Tt 1:2

LEITURA DIÁRIA
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tudo conhece. Sua necessidade é 
imprescindível e seus benefícios 
são inúmeros; todavia, é preciso 
observar as formas adequadas de 
sua prática.

1. A necessidade da confissão: 
Confessar os pecados é condição 
inegociável para manter comunhão 
com o Senhor. De acordo com a 
Bíblia, quem tenta esconder seus 
pecados de Deus não progride na 
vida. Mas a confissão, seguida pelo 
abandono do erro, permite ao pe-
cador alcançar a misericórdia divi-
na (Pv 28:13). Podemos listar, pelo 
menos, duas razões pelas quais a 
confissão é necessária.

Em primeiro lugar, ela é necessá-
ria para restaurar a comunhão com 
Deus. Sabemos que o pecado nos 
afasta do Senhor (Is 59:2), mas a 
confissão verdadeira remove a crise 
provocada pelo pecado e restaura 
a comunhão perdida ou arranhada.1 

Em segundo lugar, a confissão 
de pecados é necessária para con-
servar a saúde espiritual. Uma vez 
que o relacionamento com Deus é 
afetado pela tentativa de ocultar-
mos nosso pecado, fatalmente per-
demos nossa vitalidade espiritual. 
Consequentemente, haverá desin-
teresse pela oração e pela medita-
ção na Palavra. Nossa consciência 
ficará cauterizada e deixaremos de 

1. César (2005:45)

ser sensíveis à voz do Espírito (1 Tm 
4:2; Rm 8:5).

Além do que já foi dito, sabemos 
que pecados não confessados po-
dem afetar até mesmo nossa saúde 
física e emocional. Nos salmos 32 e 
38, Davi expressa o sofrimento por 
que passou, enquanto não confes-
sava sua ofensa. Ainda de acordo 
com a Bíblia, certas enfermidades 
podem estar relacionadas a peca-
dos cometidos. No ensino de Tiago 
sobre a cura física, lemos que tanto 
a unção com óleo quanto a con-
fissão de pecados, com a oração, 
podem ser elementos importantes 
para a restauração do doente (Tg 
5:13-16; cf. Mc 2:1-12).

2. O resultado da confissão: In-
felizmente, há muitas pessoas que 
preferem ocultar seus erros, temen-
do a exposição, o julgamento e a 
privação de privilégios. Entretanto, 
é preciso ressaltar os efeitos reno-
vadores de uma confissão sincera. 
Quando confessamos nossos pe-
cados, Deus cancela a dívida e a 
remove de seus registros. Essas dí-
vidas não contam mais, pois Jesus 
Cristo pagou por elas, na cruz, e seu 
sangue limpa todo o registro, bem 
como o coração do transgressor.2 

A confissão garante não ape-
nas o perdão dos pecados, mas 
também a purificação do pecador  

2. Wiersbe (2006:149)
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(1 Jo 1:9). Ao admitirmos nossa 
culpa diante do Senhor, nós nos 
recusamos a viver como hipócritas 
e mentirosos, para caminharmos 
de modo diferente. Negamos as 
obras das trevas, para andarmos na 
luz. Dessa forma, podemos manter 
comunhão com o corpo de Cristo 
e ter paz com Deus, através de seu 
Filho (1 Jo 1:6-10).

A remoção da culpa e a nova 
vida de comunhão e paz remo-
verão toda tristeza causada pelo 
pecado, para dar lugar à alegria. 
Observe como Davi inicia o Sal-
mo 32. Ele expressa profunda ale-
gria por haver sido perdoado por 
Deus. A alegria não combina com 
o pecado; por isso, ao confessar 
seu adultério, Davi suplicou ao Se-
nhor: Restitui-me a alegria da tua 
salvação (Sl 51:12).

Vale ressaltar que a comprova-
ção da eficácia da confissão não 
depende de emoções, mas da cer-
teza de que quem fez a promessa 
de perdão e purificação é fiel e jus-
to e não pode mentir (Tt 1:2). Não 
obstante, é bom ficar bem claro 
que a confissão remove a culpa e 
a sujeira moral, mas não remove as 
consequências naturais do pecado, 
embora possa aliviá-las.3

3. A prática da confissão: Neste 
ponto de nosso estudo, vamos ob-

3. César, op. cit., p.46

servar alguns aspectos práticos que 
nos indiquem a maneira adequada 
de confessarmos nossos pecados. 
A confissão precisa ser imediata; 
deve ser pessoal e resultado de ar-
rependimento sincero e disposição 
de mudança; pode também ser es-
pontânea ou provocada, exclusiva 
ou compartilhada (Sl 32:3, 51:10; 
Pv 28:13; Hb 3:12,13).

Observe o repetido uso que Davi 
faz de pronomes possessivos, em 
sua confissão: “meu pecado, minha 
iniquidade, minhas transgressões” 
(Sl 32:5). Fica evidente que o rei 
estava profundamente conscien-
te de que era o único responsável 
por seus próprios pecados. Ele não 
procurou desviar a atenção para 
outras pessoas, nem mesmo justi-
ficar suas atitudes erradas. Confes-
sar pecados é, antes de qualquer 
coisa, enxergar a si mesmo.

A confissão pode ocorrer por 
iniciativa daquele que peca, em 
resposta à ação do Espírito Santo 
em sua consciência, através da Pa-
lavra de Deus, ou pode ser provo-
cada, por meio do confronto, à luz 
da mesma Palavra, como fez Natã 
a Davi. Seja como for, o mais im-
portante é que sejamos capazes 
de dizer: Pequei contra o Senhor! 
(2 Sm 12:13).

A confissão pode ser dirigida 
somente a Deus ou compartilhada 
a outros crentes. Esta segunda foi 
recomendada por Tiago em sua 
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carta: confessai as vossas culpas 
uns aos outros (Tg 5:16a). Deve-
mos desenvolver, na coletividade 
cristã, relacionamentos maduros o 
suficiente para ajudarmos uns aos 
outros na luta contra o pecado. Às 
vezes, não conseguimos sozinhos e 
precisamos de ajuda. 

Com que frequência devemos 
praticar a confissão? Sempre! De-
vemos, constantemente, fazer uma 
autoanálise e confessar nossos pe-

cados. O ato de confessar deve ser 
um dos elementos de nossa oração 
diária ou, em casos mais graves, 
uma oração específica de confis-
são. Como vimos, esse exercício é 
fundamental à saúde do crente, e, 
naturalmente, a todo o corpo de 
Cristo. Como todo exercício disci-
plinado, trará grandes benefícios 
ao praticante. Especialmente, se 
forem observadas as maneiras ade-
quadas de fazê-lo. 

01. Leia Pv 28:13; Is 59:2, e 1 Tm 4:2, para falar sobre a necessidade 
da confissão de pecados. Apoie-se também no item 1.

02. Após ler o item 1; Sl 32: 3,4, 38:3-8, e Tg 5:13-16, responda: É 
possível que pecados não confessados afetem nossa saúde física e 
emocional? Explique. 

03. Com base no item 2 e em 1 Jo 1:6-10, fale sobre os resultados 
obtidos, quando praticamos o exercício da confissão. 

04. Após ler o item 3, destaque com os demais alunos os aspectos 
práticos que indicam a maneira correta de confessarmos nossos 
pecados. Com que frequência devemos praticar a confissão? 
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II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Confessemos nossos pecados a Deus, em sincero arrependimento.

05. Compartilhe com a classe quais são os sinais de uma confissão 
que agrada a Deus. Leia Sl 51:4; Lc 15:21.

2. Confessemos nossos pecados ao irmão, em verdadeira humildade.

O arrependimento humilde e 
sincero é essencial para legitimar 
a confissão de pecado biblicamen-
te eficaz. Confessar pecados pro-
curando justificar nossos deslizes, 
responsabilizando outras coisas ou 
pessoas, não é sensato, nem nobre.

Percebemos, facilmente, que um 
pecador quer ser perdoado sem 
arrependimento quando atira pe-
dras para todos os lados, quando 

diz que outros cometeram pecados 
iguais ou piores que os dele.4 Con-
fessar sob protestos, acusações e 
vocabulário infame não é uma boa 
direção a ser tomada. Se pecou, 
sujeite-se a Deus, lamente seu pe-
cado e, humildemente, espere por 
sua misericórdia.

4. ibidem, p.55

Admitir a outras pessoas práti-
cas pecaminosas que cometemos 
não é uma tarefa simples. Isso por-
que, entre outras coisas, tememos 
o juízo que farão a nosso respei-
to ou a correção a que estaremos 
sujeitos. Entretanto, não devemos 
nos esquecer de que a confissão é 
também um mandamento bíblico. 
Assim como devemos amar, supor-
tar, perdoar, servir uns aos outros, 
também devemos confessar uns 
aos outros.

Às vezes, a luta contra o pe-
cado é tão difícil e cruel que não 

conseguimos vencê-la sozinhos e 
precisamos da ajuda de um ami-
go. Contar nossa culpa a alguém 
é um passo importante em nosso 
processo de cura e libertação (Tg 
5:16). Porém, não devemos con-
tar nosso pecado para qualquer 
pessoa, mas a um cristão madu-
ro, de confiança e capaz de nos 
ajudar. Em tempos de hipocrisia, 
em que as pessoas se escondem 
atrás de máscaras, só tem esse 
gesto quem é humilde. Esse é um 
exercício extremamente benéfico 
e libertador.
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06. Você já confessou algum pecado cometido a outro membro do 
corpo de Cristo? Como você avalia a experiência? O que você pensa 
sobre essa prática?

DESAFIO DA SEMANA 

Ao concluir o estudo de hoje, precisamos fazer-nos algumas per-
guntas: Ainda temos algum pecado não confessado? Há pecados 
que já se tornaram tão corriqueiros, pelos quais não sentimos mais 
pesar e que não confessamos a Deus? Há irmãos maduros na fé a 
quem possamos dar a conhecer nossos pecados e por eles sermos 
ajudados no Senhor, ou podemos ser esse tipo de pessoa a alguém?

Que tal, durante esta semana, darmos respostas práticas a essas 
perguntas? Que tal separarmos um tempo para refl etirmos sobre 
os pecados que temos cometido, pedirmos ajuda ao Espírito para 
nos arrependermos de todos eles, confessando-os ao Senhor, com-
partilharmos essa experiência com algum irmão maduro na fé e nos 
dispormos a ouvi-lo em amor, caso seja necessário? 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 30/07 1Co 15:1-34 2Rs 10 Mq 1

 Segunda-feira 31/08 1Co 15:35-58 2Rs 11 Mq 2

 Terça-feira 01/08 1Co 16 2Rs 12-13 Mq 3

 Quarta-feira 02/08 2Co 1:1-2:4 2Rs 14 Mq 4:1-5:1

 Quinta-feira 03/08 2Co 2:5-3:18 2Rs 15-16 Mq 5:2-15

 Sexta-feira 04/08 2Co 4:1-5:10 2Rs 17 Mq 6

 Sábado 05/08 2Co 5:11-6:13 2Rs 18 Mq 7
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

Anne van der Bijl (1928), conhecido como Irmão André, nasceu em uma pe-
quena aldeia holandesa, no fi nal dos anos 20. Ele estava sempre à procura de 
emoção e aventura. Foi quando, aos 18 anos, juntou-se ao exército holandês. Ele 
viveu imprudente e perigosamente, durante seu tempo nas forças armadas, não 
se importando com o que Deus tinha para o seu futuro. Mas, ao ser atingido no 
tornozelo, aos 20 anos, o que o fez parar no hospital, onde fi cou por algum tem-
po, acabou encerrando sua carreira militar. 

Ao perceber o amor e a alegria com que as irmãs cuidavam dos feridos, no 
hospital, bem como o seu sentimento de culpa pelas coisas erradas que fi zera, 
enquanto servia às forças armadas, começou a se apegar mais à Bíblia. É bem 
verdade que ele voltou para casa vazio, mas com uma sede enorme de conhecer a 
Deus. Certa noite, fi nalmente orou: “Senhor, se tu me mostrares o caminho, eu te 
seguirei. Amém”. A partir desse dia, Deus o levou para um novo tipo de aventura: 
levar Bíblias e encorajamento espiritual aos cidadãos que habitavam nos países 
comunistas, e, mais tarde, para países do Oriente Médio. 

Assista entrevista com o irmão André: http://bit.ly/2mJcu2T

MINHA DECISÃO: Olharei para as necessidades dos campos missionários pe-
los olhos de Deus e me esforçarei para ajudar e até adotar uma família de missio-
nários que servem à igreja na Europa.

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que Deus promova um grande reavivamento na 
Holanda, através dos missionários que lá estão e outros que serão levantados 
para cumprir o Ide naquele país; 2) Para que as igrejas, na Holanda, que têm se 
transformado em livrarias, cafeterias e casas de shows, voltem a ser igrejas verda-
deiras, onde se cultue o Deus poderoso e sirvam de abrigo espiritual aos milhares 
de jovens holandeses afundados nas drogas e na  prostituição.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
Anne van der Bijl

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: BJ 200 | HBJ 259 • Final: BJ 130 | HBJ 263

7 Exercício 
do desabafo

12 DE AGOSTO DE 2017

OBJETIVO
Mostrar ao estudante da 
Escola Bíblica a importância 
do desabafo como um 
exercício espiritual, 
encorajando-o, por meio 
de exemplos bíblicos, a 
adotar essa prática.

Sexta-feira, 11/08 – 17h49
Sábado, 12/08 – 17h49

Ou acesse goo.gl/lvpTKy

INTRODUÇÃO 

Desafeto, doença, desemprego, desavença fami-
liar, problema na justiça, traição são situações que 
podem causar profundo incômodo, suscitar senti-
mentos de angústia, frustração, raiva, desamparo, 
medo e indignação. A sensação é de que esses senti-
mentos fi cam aprisionados em nós e são alimentados 
por pensamentos recorrentes. Isso porque o cérebro, 
inutilmente, tenta oferecer uma solução ao problema. 

Verbalizar é uma excelente estratégia para a busca 
de resolução, pois o que está sufocando é colocado 
para fora, e a aceitação e a compreensão do ouvin-
te promovem a sensação de acolhimento. Por isso, 
verbalizar pode afetar a saúde física e emocional. O 
exercício do desabafo é uma prática saudável. Há 
muitos tipos de desabafo, como a parentes, amigos, 
terapeutas, que são válidos e necessários; contudo, o 
que veremos,  nesta lição, é o desabafo a Deus. 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

Podemos defi nir exercício devocional do desaba-
fo como “a arte de derramar a alma perante o Se-

TEXTO-BASE
Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a 
minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante 
ele a minha queixa, à sua presença exponho a 
minha tribulação. (Sl 124:1-2) 

DD 06/08 Sl 124:1-2

S 07/08 Fp 4:6-8

TT 08/08 1 Pd 5:7

Q 09/08 2 Rs 20:1-11

QQ 10/08 Jr 20:14-15

S 11/08 1 Sm 22:1-

SS 12/08 1 Sm 1:10, 15, 16

LEITURA DIÁRIA
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nhor”.1 É o ato de abrir efusivamen-
te o coração a Deus, e isso pode 
ser o antídoto contra a ansiedade e 
qualquer sentimento que nos mal-
trate.2 Só desabafam aqueles que 
têm um relacionamento íntimo com 
Deus e sabem que ele irá acolher e 
tomar as providências necessárias. 
Vejamos a importância e alguns 
exemplos dessa prática devocional. 

1. A importância da oração do 
desabafo: O exercício do desabafo 
é uma necessidade do ser humano 
e uma possibilidade. A Bíblia o le-
gitima em, pelo menos, dois tex-
tos: Filipenses 4:6-8 e 1 Pedro 5:7. 
Em ambos, os escritores partem do 
pressuposto de que seus leitores 
têm ansiedade. Os cristãos desti-
natários das duas cartas viviam si-
tuações adversas; a perseguição 
era uma delas. Era esperado que 
ficassem ansiosos. 

A ansiedade provém de pensa-
mentos e sentimentos incorretos em 
relação às circunstâncias, pessoas e 
coisas.3 É uma espécie de estran-
gulamento emocional. Portanto, o 
exercício do desabafo é necessário, 
para livrar-nos dessa condição. 

Os textos citados ensinam que o 
desabafar é uma ordem de Deus. 
Está escrito: Não andem ansiosos 
por coisa alguma, mas (...) apresen-

1. César (2005:35)
2. Hendriksen (2005:581)
3. Wiersbe (2006:123)

tem seus pedidos a Deus e Lancem 
sobre ele toda a sua ansiedade. O 
remédio para a ansiedade é a ora-
ção! Como deve ser essa oração? 
Filipenses 4:6 responde. Deve ser 
com petição e súplicas, e com ação 
de graças, ou seja, é um clamor em 
que, ao mesmo tempo, agradece-
mos por favores já concedidos e 
confiamos no poder de Deus e em 
seu cuidado quanto ao futuro.4 

A proposta para a oração é que 
seja completa e definitiva. Devemos 
apresentar toda ansiedade a Deus. 
O conteúdo da oração deve ser 
honesto e específico, sem mascara-
mentos. O verbo “lançar” dá a ideia 
de um ato realizado uma única vez, 
arremessando para longe de nós a 
ansiedade, em um ato intencional.5 

Devemos desabafar em oração, 
porque isso traz grandes benefícios. 
É um alívio saber que Deus cuida 
tanto de nós, a ponto de pedir que 
levemos nossos problemas a ele. 
Alcançamos uma paz que excede 
todo entendimento, pois perma-
nece em meio a quaisquer circuns-
tâncias e tem o poder de guardar 
nossa mente e coração (Fl 4:7). 

Esse exercício nos ajuda a ocu-
par a mente corretamente. Ter os 
bons pensamentos nos ajuda a ter 
os bons sentimentos. Na oração 
do desabafo, desocupamos nos-

4. Hendriksen, op. cit., p.582
5. Kistemaker (2006:269)
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sa mente de todo pensamento ou 
sentimento que está nos infectan-
do e a ocupamos com a presença 
de Deus (Fl 4:8-9).

2. Pessoas que desabafaram 
em oração: O exercício do desaba-
fo é algo recorrente na Bíblia. Há 
vários exemplos: Jó (Jó 3:11-12; 
7:11); Ezequias (2 Rs 20:1-11); Asa-
fe (Sl 73); Jeremias (Jr 20:14-15).6 
Contudo, talvez os mais conheci-
dos sejam os desabafos de Ana e 
Davi (1 Sm 1:1-20; Sl 142). São es-
tes dois últimos que vamos analisar. 

Em primeiro lugar, analisemos o 
motivo do desabafo. Ana era estéril, 
numa época em que não gerar filhos 
era humilhante.7 Não bastasse essa 
dor, o seu marido Elcana casou com 
uma segunda esposa, chamada Pe-
nina, que era fértil e agia como rival. 
Já a causa do desabafo de Davi era 
a constante perseguição de Saul, 
que resultou em dez anos de exílio.8 
No exato momento do desabafo, 
Davi encontrava-se refugiado na ca-
verna de Adulão (1 Sm 22:1-5). Nes-
se período, escreveu o Salmo 142, 
em que admite sua angústia. 

Em segundo lugar, analisemos 
os sentimentos no desabafo. Ana, 
provocada por sua rival, chorava e 
não se alimentava (1 Sm 1:7). O tex-
to diz que estava triste, com a alma 

6. César, op. cit., p.39
7. ibidem, p.41
8. Wiersbe, op. cit., p.259

amargurada e muito angustiada (1 
Sm 1:10, 15, 16). Isolava-se, e o sen-
timento de incapacidade a atribula-
va. Contudo, Ana não demonstrou 
desequilíbrio emocional, em reação 
à provocação de Penina, porque de-
sabafou em tempo oportuno. 

Da mesma forma, Davi expres-
sa seus sentimentos, no Salmo 
142. Ele erguia a voz, suplicando 
e derramando diante de Deus sua 
queixa e sua aflição. Davi encontra-
va-se desanimado, muito abatido 
e angustiado. Em seu poema, ele 
expressa seu íntimo relacionamen-
to com Deus. Foi isso que manteve 
sua confiança inabalada, mesmo 
em meio às ciladas dos inimigos. 

Em terceiro lugar, analisemos os 
resultados do desabafo. O resulta-
do imediato em Ana foi a mudança 
na fisionomia e a vontade de se ali-
mentar. Não podemos desconside-
rar que, no dia seguinte, ela adorou 
ao Senhor com a família (1 Sm 1:18-
19). Em pouco tempo, Ana engravi-
dou, e seu filho foi um dos homens 
especiais da história de Israel, pois 
liderou o reavivamento que tirou a 
nação do estado deplorável. 

Davi, por sua vez, demonstra 
convicção de que o Senhor era 
seu refúgio e lhe daria recompen-
sa (Sl 142:5). A circunstância não o 
desequilibrou, porque era um ho-
mem de fé. Portanto, compreen-
deu, enquanto desabafava, que o 
importante era o nome do Senhor 
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e seus propósitos (Sl 142:7). Para 
aplacar a solidão, Deus lhe enviou 
sua família e alguns amigos (1 Sm 
22:1-2). Na conclusão dessa histó-
ria, sabemos, Davi tornou-se o rei 
escolhido por Deus e Saul, seu ini-
migo, morreu. 

Se Paulo e Pedro nos encorajam 
ao exercício do desabafo, por meio 

da oração, então Ana e Davi nos 
ensinam, com seu exemplo, como  
fazê-lo. Sigamos o exemplo de am-
bos. Não retenhamos a ansiedade 
em nós, mas derramemos nosso co-
ração diante daquele que pode nos 
dar paz e nos ajudar a resolver os pro-
blemas. Você tem praticado o exercí-
cio do desabafo? Ele é fundamental!

01. Com base nos parágrafos introdutórios, responda: O que é o 
exercício espiritual do desabafo e qual a sua importância para a 
nossa saúde física, emocional e espiritual? 

02. Após ler Fp 4:6-8; 1 Pd 5:7, e o item 1, responda: O que é 
ansiedade? Como deve ser feita a oração do desabafo e quais os 
seus benefícios? 

03. Ana e Davi são dois bons exemplos de pessoas que fizeram a 
oração do desabafo. Quais eram os motivos e os sentimentos que 
levaram ambos a desabafarem diante de Deus? Leia 1 Sm 1:1-20; Sl 
142 e o item 2.

04. Leia 1 Sm 1:18-19, 22:1-2; Sl 142:5,7, e fale sobre os resultados 
do exercício do desabafo em Ana e Davi. Você tem praticado esse 
exercício? Que resultados tem visto em sua vida?
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II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Não mascare: desabafe! 

Não tenha medo de ser honesto 
com Deus. É esse o tipo de relacio-
namento que ele espera de você. 
Muitas vezes, não expomos a ele 
toda angústia, insatisfação e dor que 
estão em nós, por receio de ele se 
ofender. Contudo, Deus não se ofen-
de, ao ouvir nossos desabafos, nem 
nos pune, mas nos trata com com-
preensão, como tratou, por exem-
plo, Elias e Jonas (1 Rs 19:4; Jn 4:3). 

Há, inclusive, alguns livros, na Bí-
blia, com grande teor de desabafo, 
como Jó e Lamentações. Aprenda 
com esses personagens e escanca-
re seu coração a Deus, pois não há 
nada que você sinta que ele já não 
saiba. Todos nós precisamos desa-
bafar, tirar de nós o que está nos 
sufocando. A oração de desabafo 
é um remédio. Por isso, não mas-
care: desabafe! 

05. Com base na primeira aplicação, fale sobre o desabado. Consegue 
fazê-lo sem ressalvas ou medos? Tem praticado esse exercício 
espiritual com frequência? Se “não”, está disposto a começar?

2. Não murmure: desabafe! 

Há diferenças entre desabafo e 
murmuração. O desabafo repre-
senta a intimidade que temos com 
Deus e a convicção que temos é de 
que ele nos acolherá com amor e 
nos proverá os recursos necessários. 
Não há enfrentamentos ou desafo-
ros proferidos, mas um profundo 
sentimento de respeito, ainda que 
estejamos insatisfeitos com a vida. 

A murmuração é pecado, pois, 
ao fazê-la, falamos contra Deus,9 

9. César, op. cit., p.43

questionamos seu amor, sua pa-
lavra, seus propósitos e sua ca-
pacidade de alterar situações 
adversas (1 Co 10:10). Enquan-
to o desabafo nos aproxima de 
Deus, a murmuração nos afasta. 
Quem desabafa pode ficar ale-
gre e em paz, em meio aos di-
lemas da vida; contudo, quem 
murmura está sempre infeliz e 
insatisfeito. Portanto, não mur-
mure, mas desabafe! 
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06. Com base na segunda aplicação, reflita se em alguma situação 
você já murmurou. Dê exemplos de murmuração e desabafos. 

DESAFIO DA SEMANA 

Há pessoas carentes de serem ouvidas. Às vezes, parece que 
perdemos a capacidade em sermos uma escuta acolhedora. Um 
dos desafi os para esta semana é fazer como Deus e sermos essa 
escuta para as pessoas. Ouça alguém que precisa desabafar, sem 
julgamentos, sem pressa, sem falar de si mesmo, somente com 
compreensão e aceitação. Leve o reino às pessoas dessa forma.

Outro desafi o é aperfeiçoar seu momento devocional com o 
exercício do desabafo. Leia a Bíblia, ore e desabafe. Como os per-
sonagens bíblicos, também passamos por momentos difíceis, que 
geram profunda angústia e ansiedade. Então, desabafe com since-
ridade, sem pressa. Certamente, será uma semana de saúde emo-
cional, física e espiritual. 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 06/08 2Co 6:14-7:16 2Rs 19 Na 1

 Segunda-feira 07/08 2Co 8 2Rs 20-21 Na 2

 Terça-feira 08/08 2Co 9 2Rs 22:1-23:34 Na 3

 Quarta-feira 09/08 2Co 10 2Rs 23:35-24:20 Hc 1

 Quinta-feira 10/08 2Co 11 2Rs 25 Hc 2

 Sexta-feira 11/08 2Co 12 1Cr 1-2 Hc 3

 Sábado 12/08 2Co 13 1Cr 3-4 Sf 1
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

William Carey (1761-1834), conhecido como o pai das missões modernas, foi 
um missionário inglês, que empenhou seus esforços missionários na Índia. Era 
linguista, escritor e hábil impressor. Traduziu partes da Bíblia para muitos idiomas. 
Carey cresceu na igreja da Inglaterra, mas se converteu na época em que foi 
aprendiz de um sapateiro. Ele fi nalmente se juntou à igreja Batista e foi para a 
Índia como missionário. 

Como um jovem altamente motivado, aprendeu por conta própria latim, he-
braico e grego. Como não tinha recursos, ele mesmo preparou um mapa mundi e, 
neste, incluiu informações sobre população, fauna, fl ora, características indígenas 
etc. Enquanto trabalhava, fi cava olhando para ele, diariamente. Foi a partir daí 
que, mais tarde, fundou a Sociedade Missionária Batista e se tornou um grande 
incentivador de muitos outros missionários que seguiram para o campo estrangei-
ro, especialmente para a Índia. 

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2mtwar6

MINHA DECISÃO: Ainda que os desafi os sejam grandes, eu serei instrumen-
to de Deus para propagar a mensagem de salvação ao mundo ímpio e pagão. 
Procurarei fazer grandes proezas para Deus, ao invés de somente pedir grandes 
coisas para ele. 

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que Deus levante homens e mulheres corajosos e 
tementes, para realizar grandes missões no mundo. 2) Para que Deus estabeleça 
seu reino no coração dos politeístas espalhados pelos quatro cantos da Terra.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

8
19 DE AGOSTO DE 2017

Sexta-feira, 18/08 – 17h52
Sábado, 19/08 – 17h52

Ou acesse goo.gl/bOZGo5

LEITURA DIÁRIA

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
William Carey

MOMENTO MISSIONÁRIO
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8 Exercício 
do regozijo

19 DE AGOSTO DE 2017

Sexta-feira, 18/08 – 17h52
Sábado, 19/08 – 17h52

Ou acesse goo.gl/bOZGo5

INTRODUÇÃO

O dicionário de português apresenta o seguinte 
signifi cado para a palavra regozijo:1 alegria; sensa-
ção forte de satisfação; sentimento de júbilo, de 
prazer. É sobre esse tema que trataremos nesta li-
ção. Conforme veremos, o regozijo não é uma op-
ção para os crentes: é um mandamento. Ao longo 
da história, o povo de Deus sempre foi alegre. 

O povo de Israel, por exemplo, era alegre e fes-
tivo. Anualmente, os israelitas reuniam-se em datas 
especiais (feriados) para celebrar ao Senhor. Essas 
celebrações eram as experiências que davam força 
e coesão a essa nação.2 Muitos salmos são um ver-
dadeiro convite à celebração e à alegria (Sl 32:11, 
95:1-2, 100:1-5). Analisemos um pouco mais a Es-
critura e vejamos como os cristãos do nosso tempo 
podem vivenciar essa nobre prática devocional. 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

O exercício do regozijo é uma prática devocional 
de sobrevivência espiritual, que pode ser defi nida 

1. Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.
dicio.com.br/regozijo>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2017.
2. Foster (1983:152)

TEXTO-BASE
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: 
alegrem-se! (Fp 4:4)

DD 13/08 Fp 4:4

S 14/08 Sl 32:11, 95:1-2

TT 15/08 Sl 100:1-5

Q 16/08 Sl 16:8-11

QQ 17/08 Jo 15:11

S 18/08 Gl 5:22

SS 19/08 Sl 51:12

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Ensinar aos discípulos de 
Jesus Cristo que o exercício 
espiritual do regozijo 
é praticado quando 
desfrutamos da presença 
de Deus e exaltamos a 
soberania divina.
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como a arte de oferecer resistência à 
tristeza, por meio da alegria produzi-
da pela presença de Deus em nossa 
vida. Praticar o exercício do regozijo 
não significa viver sorrindo, mas cami-
nhar com certeza, satisfação e espe-
rança em Deus o tempo todo, mes-
mo diante dos dissabores da vida. É 
um exercício baseado na fé e não nas 
circunstâncias. Aprofundemo-nos um 
pouco mais neste assunto. 

1. A fonte do regozijo: Nossa 
alegria não depende das circuns-
tâncias, pois sua fonte é o Senhor. O 
verdadeiro regozijo emana do trono 
de Deus: Tu me mostras o caminho 
que leva à vida. A tua presença me 
enche de alegria e me traz felicida-
de para sempre (Sl 16:11 - NTLH). 
Exatamente porque a presença do 
Senhor traz alegria, o autor afirma, 
noutra parte desse mesmo Salmo: 
Fiz do Senhor a minha companhia 
constante (Sl 16:8 – BV). 

Repetidas vezes, encontramos, 
na Escritura, a expressão “a alegria 
no Senhor”. Ele é a fonte de nos-
sa alegria! Só no Senhor é possível 
praticar o exercício do regozijo, 
independentemente das circuns-
tâncias (Hb 3:18; Sl 32:11; Fp 4:4). 
Em certa ocasião de seu ministério, 
Jesus disse: Tenho lhes dito estas 
palavras para que a minha alegria 
esteja em vocês e a alegria de vo-
cês seja completa (Jo 15:11). Nesse 
contexto, ele apresenta a si mesmo 
como a videira verdadeira, e seus 
discípulos como os ramos. O Mes-

tre afirma que só existe alegria ple-
na se estivermos ligados nele. 

Ainda sobre a fonte da alegria, 
de acordo com Gálatas 5:22, a ale-
gria experimentada pelos cristãos é 
uma das características do fruto do 
Espírito. É o Espírito Santo quem 
trabalha em nós, dia a dia, para nos 
tornar parecidos com Jesus; é ele 
quem nos dá condições de expe-
rimentar a alegria. Sem a presença 
de Deus, não há regozijo duradou-
ro, pois ele é a fonte da verdadeira 
alegria presente na vida do cristão.

2. As razões do regozijo: Po-
deríamos listar várias razões pe-
las quais podemos nos alegrar 
em Deus. Apresentaremos apenas 
três. A primeira é a misericórdia 
do Senhor. Alguns salmos expres-
sam essa ideia com ênfase na fra-
se: Louvai ao Senhor, porque ele 
é bom, porque a sua misericórdia 
dura para sempre (Sl 106:1; cf. Sl 
100:5). Deus é bom e inesgotável é 
sua misericórdia; por isso, devemos 
nos alegrar nele. 

A segunda razão é a maravilhosa 
graça do Senhor. Diante de um pro-
blema, Paulo havia suplicado por 
livramento, mas ouviu do Senhor 
que sua graça é suficiente. Após 
ouvi-lo, o apóstolo declarou: Por-
tanto, eu me gloriarei ainda mais 
alegremente em minhas fraquezas, 
para que o poder de Cristo repou-
se em mim (2 Co 12:9). Como Pau-
lo, regozijemo-nos pela suficiente 
graça de Jesus Cristo.
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A terceira razão é a eterna salva-
ção do Senhor. Davi diz: Devolve-
-me a alegria da tua salvação e sus-
tenta-me com um espírito pronto a 
obedecer (Sl 51:12). O salmista re-
conhece seus pecados e sabe que a 
salvação do Senhor poderia restau-
rar sua alegria e lhe dar forças para 
obedecer-lhe. Entendemos que a 
salvação é motivo para nos alegrar-
mos em Deus. Quando há salvação, 
há alegria no céu (Lc 15:7).

3. As situações de regozijo: Na 
Bíblia, encontramos belas lições e 
exemplos de homens e mulheres 
que se regozijaram em Deus, em di-
ferentes situações. Vejamos: 1) Re-
gozijo no triunfo: Temos o exemplo 
de Moisés, Miriã e os israelitas, que, 
ao atravessarem milagrosamente o 
Mar Vermelho, celebraram ao Se-
nhor, que triunfou poderosamente 
sobre o exército de Faraó com seus 
carros e cavaleiros (Ex 15:1-21). 2) 
Regozijo na desolação: Temos o 
exemplo de Habacuque, que, mes-
mo diante da visão de um cenário 
catastrófico, em que Israel seria arra-
sado pelos babilônicos, não deixou 
de louvar ao Senhor (Hc 3:17-19). 

3) Regozijo na aflição: Temos 
o exemplo de Jó, que viveu uma 
história de sofrimento e, mesmo 
assim, não deixou de adorar ao Se-
nhor (Jó 1:21). Ele é um exemplo 
poderoso de que doenças, perdas, 
pobreza, crises não são sinônimos 
de falta de fé em Deus. 4) Regozi-
jo na escassez: Temos o exemplo 

de Paulo, que mostrou ser possível 
aprender a viver contente em toda 
e qualquer situação (Fp 4:12-13). 
5) Regozijo na esperança: Temos o 
exemplo dos discípulos, que, após 
a ascensão de Jesus, voltaram para 
Jerusalém com grande alegria, es-
perando o envio do Consolador 
(que ocorreu no dia de Pentecostes) 
e o advento de Cristo (Lc 24:49-53). 

A partir desses exemplos de 
situações de regozijo na Bíblia, 
aprendamos que é possível nos 
regozijarmos em Deus sempre, 
pois nossa alegria não depende 
das circunstâncias.

4. A prática do regozijo: Pode-
mos expressar alegria por meio de 
algumas práticas. Em primeiro lugar, 
regozijemo-nos por meio da canção. 
Tiago 5:13 diz: Está alguém conten-
te? Cante louvores. Dessa forma, 
o cristão manifesta sua alegria por 
meio dos cânticos de louvor, como 
fizeram Moisés, Ana, Maria, Zacarias, 
Simeão e outros (Ex 15:1-19, 1 Sm 
2:1-10; Lc 1:46-55,67-79, 2:28-32).

Em segundo lugar, regozijemo-nos 
por meio da oração. O Salmo 30 é 
um belo exemplo da oração exultan-
te. Na segunda parte do verso 5, Davi 
declara que o choro pode durar uma 
noite, mas a alegria vem pela manhã. 
Também expressamos alegria, atra-
vés da oração. 

Em terceiro lugar, regozijemo-nos 
por meio da oferta voluntária. Paulo, 
em 2 Coríntios 9:7, ensina que po-
demos e devemos expressar alegria, 
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quando ofertamos ou contribuímos 
com generosidade. 

Em quarto lugar, regozijemo-nos 
por meio da obediência. Em sua 
“carta da alegria”, o prisioneiro Paulo 
exorta os irmãos filipenses a se rego-
zijarem sempre no Senhor (Fp 4:4). 
Dada a importância da instrução, 
o apóstolo reforça, dizendo: Rego-
zijai-vos! (Fp 4:4b – grifo nosso). A 
alegria não é só uma opção de vida: 
é uma ordem de Deus ao seu povo.3 

3. César (2005:145)

Aos tessalonicenses, Paulo repete o 
mandamento: Regozijai-vos sempre! 
(1 Ts 5:16).

Vimos, até aqui, que podemos 
nos alegrar em Deus, pois ele é 
a fonte do nosso regozijo. Vimos, 
também, que razões, exemplos e 
formas de expressão não nos fal-
tam para exaltar o Senhor. Dessa 
forma, para viver feliz, o cristão 
deve praticar o exercício do rego-
zijo, em obediência à vontade do 
Senhor. A seguir, veremos duas li-
ções para a prática desse exercício.

01. Como podemos definir o exercício do regozijo? Qual é a fonte 
da verdadeira alegria presente na vida do cristão? Baseie-se em Sl 
16:11; Ne 8:10; Jo 15:11; Gl 5:22.

02. Com base no item 2 e nos textos de Sl 106:1, 100:5; 2 Co 
12:9; Sl 51:12, apresente algumas razões pelas quais podemos nos 
regozijar no Senhor.

03. Na Bíblia, encontramos lições e exemplos de homens e mulheres 
que se regozijavam em Deus em diferentes situações da vida. Com 
base no item 3, comente sobre isso com a classe. 

04. Como podemos expressar nossa alegria? Cite algumas ações 
práticas desse exercício espiritual, utilizando os textos de Sl 30:5; 2 
Co 9:7; Fp 4:4; Tg 5:13. 
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II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Pratique o exercício do regozijo, desfrutando da presença de Deus.

Como vimos anteriormente, a 
verdadeira alegria vem do Senhor 
e é o próprio Senhor! A alegria do 
cristão não procede de momentos, 
coisas ou pessoas. Não adianta a 
pessoa querer buscar alegria du-
radoura num copo de cerveja, nas 
baladas, nas drogas, no sexo, no 
dinheiro, no sucesso: Porque nin-
guém pode se alegrar, ou se ali-
mentar, sem Deus (Ec 2:25). 

Diz o salmista: Em ti quero ale-
grar-me e exultar (Sl 9:2). Também 

exorta: Alegrem-se no Senhor e 
exultem, vocês que são justos! Can-
tem de alegria, todos vocês que são 
retos de coração! (Sl 32:11). Dessa 
forma, o caminho da alegria ver-
dadeira está no Senhor, fazer a sua 
vontade e desfrutar da sua compa-
nhia. Viver alegre faz parte do estilo 
de vida do cristão que foi transfor-
mado pelo evangelho de Jesus Cris-
to, contagiado pelas boas novas de 
grande alegria e que carrega, den-
tro de si, o Espírito Santo de Deus. 

05. A alegria que o mundo oferece está baseada em coisas, pessoas 
e momentos. É uma alegria ilusória e passageira. Como podemos 
viver uma vida verdadeiramente alegre? 

2. Pratique o exercício do regozijo, exaltando a soberania de Deus.

Neste estudo, aprendemos com 
alguns exemplos bíblicos que de-
vemos nos regozijar em Deus pelas 
conquistas e bênçãos recebidas. 
Exaltemos ao Senhor pelos bons 
momentos da vida. Também apren-
demos com Habacuque, Jó e Paulo 
que podemos nos regozijar e louvar 
ao Senhor em tempos difíceis. Tal 
atitude demonstra que nossa alegria 
não depende das circunstâncias, 
mas unicamente de Deus, o motivo 
de nosso louvor e nossa alegria.

Devemos exaltar o Senhor não 
somente pelas bênçãos ou pelo 
que ele pode nos oferecer, mas de-
vemos nos regozijar por quem ele é: 
Soberano é o nosso Deus! Ele está 
no controle de todas as situações. 
Portanto, celebremos ao Senhor 
em todo tempo: nos bons e maus 
momentos, na saúde e na doença, 
na riqueza e na pobreza, nas vitórias 
e nas derrotas. Que o exercício do 
regozijo seja uma prática constante 
em nossa vida de adoradores.
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DESAFIO DA SEMANA

Assim cantamos o refrão do louvor 242 do Hinário Brados de 
Júbilo: “Sempre alegre, sempre alegre é a vida do cristão. Oh, que 
grande regozijo lhe produz a salvação!”. Sim, o cristão é alegre, 
independentemente da situação que esteja vivendo, pois a alegria 
do Senhor lhe dá forças para viver. Razões não lhe faltam para lou-
var e exaltar o Soberano Deus. 

Por isso, para esta semana, lançamos o seguinte desafi o: Que 
tal tentar compor uma canção para expressar a sua alegria no Deus 
gracioso e salvador ou cantar mais louvores por tudo que ele tem 
realizado, ou, ainda, ofertar, alegremente, com algum projeto da 
sua igreja local ou Convenção Regional? E aí? Aceita? Com Deus 
no coração e um lindo sorriso, viva alegre! Pratique a alegria!

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 13/08 Jo 1:1-18 1Cr 5-6 Sf 2

 Segunda-feira 14/08 Jo 1:19-34 1Cr 7-8 Sf 3

 Terça-feira 15/08 Jo 1:35-51 1Cr 9 Ag 1-2

 Quarta-feira 16/08 Jo 2 1Cr 10-11 Zc 1

 Quinta-feira 17/08 Jo 3:1-21 1Cr 12 Zc 2

 Sexta-feira 18/08 Jo 3:22-36 1Cr 13-14 Zc 3

 Sábado 19/08 Jo 4:1-26 1Cr 15:1-16:7 Zc 4

06. É difícil se alegrar nos maus momentos da vida. Mas é possível! 
Em qual fase da sua vida você se encontra: boa ou ruim? Você tem 
conseguido exaltar o soberano Deus em todas as circunstâncias? 
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

John Bunyan (1628-1688) nasceu na cidade de Elstow, perto de Bedford, In-
glaterra, e era o fi lho mais velho de um funileiro. Sempre enfatizava a sua humilde 
infância, dizendo que “a casa de meu pai é daquela que pode ser considerada 
a mais mesquinha e mais desprezada de todas as famílias da terra”. Mas isso era 
apenas uma maneira de atribuir unicamente a Deus o crédito pelo que ele havia 
se tornado.

Bunyan era um amante da música, mas não tinha dinheiro para comprar instru-
mentos. Certo dia, ele mesmo fabricou seu próprio violino e, mais tarde, esculpiu 
uma fl auta de uma das pernas de um banquinho velho encostado num canto de 
um dos lugares onde houvera sido preso. Em 1672, tornou-se um pastor e, anos 
mais tarde, escreveu O Peregrino, famoso livro de alegorias e o mais traduzido no 
mundo, depois da Bíblia. Faleceu a caminho de Londres, após ser acometido de 
forte resfriado e febre.

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2mra5ZU

MINHA DECISÃO: Cumprirei, com resignação e dedicação, a missão que o 
Senhor designou a mim. Empenharei as minhas habilidades para o crescimento e 
o fortalecimento da pregação do evangelho, onde for necessário. 

MINHA ORAÇÃO: 1) Pelos povos marginalizados e abandonados pelos seus 
governos; 2) Para que Deus providencie recursos e meios para ajudar os refu-
giados e imigrantes em meu país. 3) Pelo progresso do evangelho na Inglaterra.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
John Bunyan

MOMENTO MISSIONÁRIO



64  |  Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2017

PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: BJ 296 | HBJ 361 • Final: HBJ 165

9 Exercício 
do descanso

26 DE AGOSTO DE 2017

Sexta-feira, 25/08 – 17h54
Sábado, 26/08 – 17h54

Ou acesse goo.gl/SdVfjA

INTRODUÇÃO

Uma pesquisa mostra que o profi ssional brasi-
leiro é o mais estressado do mundo.1 As principais 
causas são a pressão por resultados, o excesso de 
trabalho e a falta de reconhecimento. O problema 
é que isso tem adoecido a muitos emocionalmen-
te, trazido fadiga mental, fazendo que as pessoas 
durmam e acordem cansadas, tenham mudança re-
pentina de humor e até alteração de peso. 

Diante desse cenário de estresse do mundo 
contemporâneo, intensifi cado pela tecnologia, 
que nos deixa “ligados” o tempo todo, no estudo 
desta semana, refl etiremos sobre um exercício de 
sobrevivência espiritual, não somente necessário, 
mas extremamente benéfi co para as pessoas de 
nossa época: o exercício do descanso. Como po-
demos defi ni-lo? Qual a sua base? Essas e outras 
perguntas serão respondidas na sequência. 

1. Brasileiro é o profi ssional mais estressado do mundo. Dispo-
nível em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/12/
brasileiro-e-o-profi ssional-mais-estressado-do-mundo-revela-
-estudo.html>. Acesso em: 27 de março de 2013.

TEXTO-BASE
O sábado foi feito por causa do homem, e não 
o homem por causa do sábado. De modo que o 
Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. 
(Mc 2:27-28)

DD 20/08 Mc 2:27-28

S 21/08 Dt 23:25; Lv 19:9-10

TT 22/08 Gn 2:2-3

Q 23/08 Ex 20:8; 31:17; Hb 4:4

QQ 24/08 Is 58:13-14

S 25/08 Mc 1:21; At 13:42-44

SS 26/08 Jr 17:21; Lc 23:56

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Refl etir com o estudante da 
Escritura sobre a importância 
da prática devocional do 
descanso na sociedade 
contemporânea, tendo em 
vista seu fortalecimento na 
vida cristã.
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Em linhas gerais, podemos dizer 
que o exercício do descanso consis-
te na prática de separar um tempo 
em nossa agenda semanal (o séti-
mo dia), para dedicá-lo a Deus, ao 
próximo e nós mesmos. A base des-
se exercício é o quarto mandamen-
to da lei de Deus: ... o sétimo dia é 
o sábado dedicado ao Senhor teu 
Deus. Nesse dia não farás trabalho 
algum (Ex 20:10). Vamos entender 
um pouco mais esse mandamento, 
que também é uma prática devo-
cional salutar para todo cristão.

1. A procedência do descan-
so sabático: É preciso começar 
afirmando que a Bíblia não deixa 
dúvidas de que a obediência ao 
mandamento do sábado é para os 
dias atuais. E de quem foi a ideia de 
criá-lo? No texto-base desta lição, 
temos a seguinte afirmação de Je-
sus: O sábado foi feito por causa do 
homem (Mc 2:27). A afirmação teve 
lugar logo após ele ter sido acusado 
pelos fariseus de transgredir o quar-
to mandamento da lei de Deus. 

Jesus e seus discípulos passavam 
por uma plantação num sábado e, 
por conta da fome, enquanto cami-
nhavam, seus discípulos colheram 
algumas espigas para comer. No 
sábado, a mesa do povo de Deus 
era farta. Algumas pessoas chega-
vam a comer menos no dia anterior, 
para garantir o apetite no sábado. 

Não sabemos se esse era o caso 
dos discípulos, mas o fato é que 
eles estavam com muita fome. 

É bom que se diga que Jesus e 
seus discípulos não estavam deso-
bedecendo à lei de Deus (Dt 23:25; 
Lv 19:9-10). O que eles estavam fa-
zendo era permitido. Mas ele não 
tenta se explicar. Havia coisas mais 
profundas que os fariseus precisam 
saber. Em sua resposta, Jesus apre-
senta alguns ensinos reveladores 
sobre o sábado – sobre sua origem 
e propósito -, que os fariseus pare-
ciam ter esquecido. Jesus começa 
falando da procedência, dizendo 
que o sábado foi feito por causa do 
homem. O verbo “fazer” é a tradu-
ção para egeneto, que poderia ser 
traduzido, também, por “começar 
a ser”, “vir à existência”, “ser cria-
do”, implicando a ideia de origem. 
O sábado foi criado. 

Se o sábado foi criado, quando 
isso aconteceu e quem o criou? Essa 
fala de Jesus é para fazer lembrar o 
relato da criação. O Gênesis respon-
de quem criou o sábado e quando 
este veio a existir: No sétimo dia 
Deus já havia concluído a obra que 
realizara, e nesse dia descansou. 
Abençoou Deus o sétimo dia e o 
santificou, porque nele descansou 
de toda a obra que realizara na cria-
ção (Gn 2:2-3). O sábado foi feito 
quando Deus fez todas as coisas, no 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA
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início (Ex 20:8; 31:17; Hb 4:4). Como 
todas as coisas que fez, o Senhor 
não criou o sábado sem razão. Va-
mos entender seu propósito. 

2. O propósito do descanso sa-
bático: A origem do sábado está 
no próprio Deus. E com que pro-
pósitos ele o criou? Este era o prin-
cipal ensino que os acusadores de 
Jesus precisavam entender. Ele dis-
se: ... o sábado foi feito por causa 
do homem (Mc 2:27). Aqui, o subs-
tantivo “homem” é a tradução para 
anthropos, e poderia ser traduzido 
por “ser humano” ou “humanida-
de”, ou seja, o valor do sábado se 
encontra em sua relação com o ser 
humano. Este é o seu propósito ori-
ginal e último: o bem-estar físico e 
espiritual do ser humano. 

O sábado existe para servir às 
pessoas. Os fariseus ignoravam isso 
e estavam usando o mandamento 
para escravizá-las, colocando far-
dos pesados sobre elas. Quando 
criou o sábado, tendo como alvo o 
ser humano, Deus não o criou para 
que o homem e a mulher fossem 
escravos de regras. Assim, exigir 
que os discípulos ficassem com 
fome, por causa do sábado, era 
um modo de desvirtuar sua função 
primordial. O sábado é um dia de 
deleite, não de privação; é um dia 
de alegria, não de tristeza. 

Segundo o livro do Gênesis, ho-
mem e mulher foram criados em 
algum momento do sexto dia. Isso 

significa que nenhum deles viveu 
as vinte e quatro horas completas 
do sexto dia. O primeiro dia com-
pleto na vida dos primeiros seres 
humanos foi um sábado. Eles aca-
baram de ser criados e já tiveram 
um dia para contemplar a Deus e 
sua criação, para louvá-lo por suas 
dádivas; um dia para demonstrar 
sua confiança nele.

3. A prática do descanso sabá-
tico: O texto de Marcos 2:28 afirma 
que Jesus é Senhor sobre o sába-
do. Kyrios é a palavra grega tra-
duzida por Senhor, e aponta para 
alguém a quem algo pertence, que 
tem poder de decisão. Foi Jesus 
quem criou tanto o homem quanto 
o sábado e é ele quem tem autori-
dade sobre ambos. 

Os fariseus precisavam entender 
que quem diz o que pode ou não 
no sábado é o Senhor do sábado. 
Sua vontade com relação a este 
mandamento está registrada em 
sua Palavra. A essência do sábado 
não é um lugar aonde ir para cum-
prir alguns ritos, senão um tempo 
para dedicar a Deus, aos demais e 
a si mesmo.2 É um dever e um privi-
légio singular conhecer e obedecer 
a esse mandamento, praticar, se-
mana após semana, o exercício do 
descanso, conforme estabelecido 
por Deus. 

2. Bacchiocchi (1980:38)



www.portaliap.org  |  67

Como podemos fazer isso de 
modo que o agrade? A Bíblia nos 
dá algumas pistas. Sábado é dia de 
nos dedicarmos mais intensamen-
te a Deus. No centro do sábado, 
está o encontro com Deus. Isso nos 
lembra que o Senhor deve contro-
lar nossa agenda (Ex 20:10). 

Sábado também é o dia da sema-
na em que deixamos de nos preo-
cupar com nossos negócios, nossos 
lucros, nossas dívidas, que nos sufo-
cam e nos consomem (Ne 13:15-22; 
Is 58:13-14; Jr 17:21-25; Am 8:5). O 
descanso ao sábado deve ser es-
tendido aos nossos familiares, em-
pregados e às pessoas pelas quais 
somos responsáveis (Ex 20:10). 
Como é um dia de tomar alento, 
nem mesmo os afazeres domésticos 
devem sugar nosso tempo e nossas 
energias (Ex 31:15; Mc 2:21, 29-31). 

Sábado também é dia de evan-
gelizar, assim como nos demais dias 
(Mc 1:21; At 13:42-44). É, de igual 

modo, tempo propício para fortale-
cermos a comunhão e praticarmos a 
solidariedade de forma mais intensa. 
A Bíblia mostra Jesus visitando pes-
soas, compartilhando de suas refei-
ções e fazendo o bem, no dia de sá-
bado (Mt 12:9-14; Mc 3:1-6; Lc 14:1).

Além disso, sábado é dia de con-
gregar, reunir-nos com os irmãos 
em Cristo para nos alimentar com a 
Palavra de Deus (Lc 4:6); é dia de re-
novar as forças. Ele foi instituído por 
Deus para ser um dia de descanso e 
restauração (Ex 23:12, 31:15, 35:2; 
Lv 16:31, 23:3,32, 26:35; Jr 17:21; 
Lc 23:56). Precisamos chegar ao fi-
nal do sábado com as forças físicas 
e espirituais renovadas.

 Dessa forma, somos lembrados, 
a cada semana, do descanso eterno 
que resta para o povo de Deus, por 
causa da salvação em Cristo (Hb 4:1-
10). Pratiquemos esse importante 
exercício espiritual, reservando tempo 
para Deus, para o próximo e para nós.

01. Como podemos definir o exercício do descanso? Qual a sua 
base? Você acredita que ele é realmente importante em nossa 
época? Leia Ex 20:8-10.

02. Qual a procedência do descanso sabático, isto é, quem o criou e 
quando isso aconteceu? Gn 2:1-2; Leia Mc 2:27.



68  |  Lições Bíblicas – 3º Trimestre de 2017

03. Qual o propósito da criação do sábado? A quem Deus queria 
beneficiar? Por que é importante entender isso? Leia Mc 2:27.

04. O que significa dizer que Jesus é o Senhor do sábado, conforme 
Mc 2:28? Como ele deseja que pratiquemos esse mandamento? Cite 
algumas pistas bíblicas, à luz do item 3.

II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Faça do exercício do descanso um tempo para aprimorar sua 
comunhão com Deus.

O profeta Isaías escreveu que o 
sábado é um dia deleitoso e dia 
de nos deleitarmos no Senhor (Is 
58:13-14). Para proteger a atmos-
fera festiva do sábado, os judeus 
se preparavam para celebrá-lo com 
roupas e comidas de festa e uma 
adequada atitude mental. Nesse 
dia, não era permitido o jejum, e 
até as manifestações de luto ti-
nham de ser interrompidas.3 É um 
dia de desfrutar alegria em Deus.

3. ibidem, p.74

Quando paramos, no sábado, 
para obedecer a Deus, estamos re-
conhecendo e aceitando o seu do-
mínio sobre nosso tempo e nossas 
vidas. Que tal fazer de cada sába-
do um tempo alegre para aprimo-
rar ainda mais a nossa relação com 
Deus? Façamos do exercício do 
descanso um momento de reali-
nhamento com a vontade de Deus. 
Não deixe de cultuar, cantar lou-
vores, refletir nas Escrituras e orar, 
nesse dia! 

05. Fale sobre a importância de fazer do exercício do descanso um 
tempo para aprimorar nossa comunhão com Deus.
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Sábado é dia de aprimorarmos 
nossa relação com o próximo. Faça 
do exercício de descanso um tempo 
para intensifi car os laços familiares. 
Principalmente quando todos enten-
dem a importância do mandamento, 
o sábado reúne a família. Pais e fi -
lhos têm oportunidade e tempo para 
experimentar momentos de comu-
nhão. Em Levítico, é dito que aon-
de quer que o povo de Israel fosse, 
deveria dedicar o sábado ao Senhor: 
O sétimo dia de todas as semanas é 
dia de respeitoso descanso em to-
das as casas (Lv 23:3 - grifo nosso). 

Não percamos a oportunidade 
de utilizar nosso tempo, aos sába-
dos, para intensifi car nossa comu-
nhão com nossos familiares e nos-
sos irmãos em Cristo. Por causa da 
correria da semana, às vezes, não 
conseguimos nos encontrar para 
conversar, usar nossos dons, cum-
prir os mandamentos da mutuali-
dade. Aproveite o sábado para di-
vidir uma refeição, fazer uma visita 
a alguém que está desanimado, 
precisando de orientação. Apro-
veite o sábado para fazer o bem 
ao próximo. 

2. Faça do exercício do descanso um tempo para aprimorar sua 
comunhão com o próximo.

06. Como podemos fazer do exercício do descanso um tempo para 
aprimorar nossa comunhão com o próximo?

DESAFIO DA SEMANA

Procurando nos livrar da insensatez do trabalho constante e de 
tudo que possa nos escravizar, Deus nos deu o sábado. Esse man-
damento nos ensina a possuir as coisas sem que elas nos possuam. 
O trabalho não é o fi m último da vida. O sábado nos ensina a li-
bertar-nos das coisas e colocar nosso foco no lugar correto, no que 
realmente é importante.

Não deixe de separar esse tempo semanal para dedicar-se a 
Deus, ao próximo e a você mesmo. Que tal esquecer um pouco 
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 20/08 Jo 4:27-42 1Cr 16:8-43 Zc 5

 Segunda-feira 21/08 Jo 4:43-54 1Cr 17 Zc 6

 Terça-feira 22/08 Jo 5:1-18 1Cr 18-19 Zc 7

 Quarta-feira 23/08 Jo 5:19-47 1Cr 20-21 Zc 8

 Quinta-feira 24/08 Jo 6:1-24 1Cr 22-23 Zc 9

 Sexta-feira 25/08 Jo 6:25-59 1Cr 24 Zc 10

 Sábado 26/08 Jo 6:60-71 1Cr 25-26 Zc 11

o WhatsApp e as demais redes sociais e dividir uma refeição com 
alguém neste sábado, com um irmão em Cristo, com sua família? 
Qual foi a última vez em que se sentou para estar com seus pais 
e dedicar atenção a eles, de verdade? Que tal separar um tempo 
para orar com alguém, para buscar a Deus? Faça isso!
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18 )

Charles Grandison Finney (1792-1875) nasceu em Warren, Connecticut, nos Es-
tados Unidos. Era advogado, mas logo desistiu de sua profi ssão, para tornar-se 
um pastor presbiteriano, no ano de 1824. Três anos antes, havia sido batizado 
no Espírito Santo. Finney é, provavelmente, mais conhecido por sua contribuição 
para o movimento religioso conhecido como o Segundo Grande Avivamento, du-
rante a década de 1830. 

Era um pregador avivalista e procurava exortar seus ouvintes a dedicar suas 
vidas a Deus. Foi extremamente bem-sucedido na obtenção de novos convertidos 
e franco defensor do abolicionismo, além de defender outras reformas sociais, no 
século XIX. Em contraste com a maioria das igrejas, que encorajavam as mulheres 
a não participar ativamente dos cultos, Finney pediu às mulheres que orassem em 
voz alta em seus reavivamentos. Embora o Segundo Grande Avivamento tenha 
chegado ao fi m, como professor de teologia, na Faculdade de Oberlin, Finney 
continuou a infl uenciar o pensamento religioso americano.

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2m9bzWn

MINHA DECISÃO: Consagrarei minha vida no altar do Senhor, para que mi-
nha proclamação e mensagem sobre o Salvador Jesus promova profundas trans-
formações nos corações de quem me ouvir. 

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que as injustiças sociais sejam substituídas pelo 
bem-estar e progresso dos menos favorecidos; 2) Pelo crescimento e estabilidade 
econômica de nosso país, para que sigamos investindo na expansão da pregação 
do evangelho; 3) Pela volta do povo americano ao primeiro amor e pelos promes-
sistas espalhados naquele país.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
Charles Grandison Finney

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: BJ 175 | HBJ 371 • Final: BJ 165 | HBJ 365

10 Exercício 
do serviço

2 DE SETEMBRO DE 2017

Sexta-feira, 01/09 – 17h56
Sábado, 02/09 – 17h57

Ou acesse goo.gl/oFXNCF

INTRODUÇÃO

O exercício do serviço constitui-se grande desa-
fi o, numa época em que o individualismo prevale-
ce na sociedade. Nessa perspectiva, importam os 
interesses pessoais, não os coletivos. Cada um se 
interessa apenas em ser servido de alguma manei-
ra e em usar o outro em benefício próprio. 

Não se iluda em imaginar que esse jeito de 
viver seja característico somente do mundo, do 
lado de fora dos portões da igreja. Não à toa, a 
Bíblia se preocupa em trazer à tona importantes 
ensinamentos sobre a disposição cristã de servir. 
Não há como ser um verdadeiro cristão, sem ser 
um verdadeiro servo. Por isso, precisamos estu-
dar esse assunto.

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

O que é servir, na perspectiva bíblica? As pa-
lavras gregas douleo e diakoneo, traduzidas pelo 
verbo “servir”, são usadas, no Novo Testamento, 
para se referir ao trabalho de um escravo ou servi-

TEXTO-BASE
Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os 
governadores dos povos os dominam e que os 
maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim 
entre vós; pelo contrário, quem quiser ser o primeiro 
entre vós, será esse o que vos sirva. (Mt 20:25-26)

DD 27/08 Mt 20:25-26

S 28/08 Jo 1:14; Fp 2:7

TT 29/08 Jo 13:15

Q 30/08 Fp 2:3

QQ 31/08 Gl 5:13

S 01/09 1 Co 13:4,5

SS 02/09 Lc 10:33-35

LEITURA DIÁRIA

OBJETIVO
Refl etir sobre o exercício 
espiritual do serviço, a 
importância de seguir 
o exemplo de Cristo, a 
necessidade de humildade 
e a motivação correta 
nessa prática. 
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çal, a quem vive ou trabalha como 
servo, submetendo-se e servindo a 
alguém.1 No mundo em que vive-
mos, o normal é que pessoas com 
melhor condição social, financeira 
ou intelectual sejam servidas pelas 
outras. Mas o evangelho inverte 
essa lógica. Todo cristão, inde-
pendentemente de sua condição, 
deve estar pronto a servir ao seu 
próximo. É claro que essa não é 
uma disposição natural em nós, e, 
por isso mesmo, precisa ser culti-
vada e desenvolvida. 

1. O nosso modelo no serviço: 
Exercitamos a atitude de servos 
quando dispomos de nossos re-
cursos, quer sejam bens materiais, 
quer sejam nossos talentos e nosso 
tempo, para servirmos aos outros. 
Nisso, Jesus é o nosso maior exem-
plo. Há, pelos menos, dois fatores 
que confirmam essa declaração. O 
primeiro é a encarnação, pois, sen-
do Deus, ele se tornou humano e 
habitou entre os homens; esvaziou-
-se, assumindo a forma de servo 
(Jo 1:14; Fp 2:7). Isso não significa 
que tenha deixado de ser Deus, 
mas, sim, que renunciou a sua gló-
ria para servir a humanidade.2 

O segundo fator é o rito do la-
va-pés. Jesus tinha consciência de 
sua posição, pois sabia que viera 
de Deus (Jo 13:3). Os discípulos, 

1. Getz (2006:94)
2. Carson (2009:1883)

por sua vez, o viam como Senhor 
e Mestre. Mas, após a refeição da 
páscoa, ignorando os títulos, Jesus 
pôs água numa bacia, passou a la-
var os pés dos discípulos e os enxu-
gou com a toalha. O Mestre passou 
a servir os seus seguidores. Que 
atitude linda! Mas não parou por 
aí. Ele ainda ordenou: ... eu vos dei 
o exemplo, para que, como eu vos 
fiz, façais vós também (Jo 13:15). 

Entendeu como é simples? Basta 
tomar a iniciativa. Faça como Jesus 
e dê o primeiro passo! Vá ao neces-
sitado; sirva o seu irmão; cuide do 
enfermo; estenda a mão a quem 
precisa; visite o presidiário; dê pão 
ao faminto e água ao sedento. Não 
espere ser servido, mas sirva no seu 
dia-a-dia. Servir é ser como Jesus. 

2. A nossa atitude no serviço: 
Essa prática devocional de servir 
propositalmente os outros leva-nos 
a desenvolver humildade. Ser hu-
milde é reconhecer que toda boa 
dádiva de que desfrutamos vem 
de Deus e deve ser compartilhada 
com os outros. Por isso, a atitude 
certa que deve pautar nosso servi-
ço é a humildade.

Sobre o serviço humilde, duas 
verdades merecem ser ditas. A 
primeira é que ele é feito com 
discrição. Jesus criticou severa-
mente os fariseus, em razão de in-
tentarem ser reconhecidos pelas 
pessoas (Mt 23:5). Eles queriam 
parecer humildes, mas não eram. 
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Queriam fazer o bem, desde que 
isso fosse um pretexto para a pro-
moção pessoal. 

Por isso, Jesus afirma: ... se a 
vossa justiça não exceder em muito 
a dos escribas e fariseus, jamais en-
trareis no reino dos céus (Mt 5:20). 
Não podemos servir com o propó-
sito de aparecer, ter fama, galgar 
cargos políticos. Sirvamos com dis-
crição, pois o nosso Pai verá o que 
fizermos em favor dos outros. 

A segunda verdade é que o ser-
viço humilde é feito com sujeição. 
Ao lavar os pés dos discípulos, 
Jesus fez um trabalho de escravos 
gentios, pois os servos judeus não 
lavavam os pés dos senhores.3 Essa 
tarefa era humilhante, mas Jesus 
a realizou. O conselho do apósto-
lo Paulo é este: Nada façam por 
ambição egoísta ou por vaidade, 
mas humildemente considerem os 
outros superiores a si mesmos (Fp 
2:3). É assim que nos sujeitamos 
aos outros para servi-los. Agindo 
assim, temos a mesma atitude de 
Cristo: a humildade (Fp 2:5).

3. A nossa motivação no ser-
viço: O serviço cristão faz parte 
de nossa devoção a Deus e deve 
ser um exercício diário. É nosso 
dever e Cristo o ordenou. Mas 
esse exercício espiritual deve ser 
praticado com a motivação corre-

3. Wiersbe (2006:444)

ta. E qual é ela? Para responder 
a essa questão, precisamos ana-
lisar as motivações equivocadas 
do serviço, que Foster4 chama de 
serviço farisaico. 

O exercício do serviço é feito 
de maneira equivocada, quan-
do a sua motivação se baseia na 
grandiosidade das coisas, ou seja, 
quando as pessoas se preocupam 
somente em realizar tarefas sun-
tuosas, ignorando as mais sim-
ples. Também é equivocada a ma-
neira de servir sob a expectativa 
de recompensa, reconhecimento 
e aplausos das pessoas. 

Da mesma forma, o serviço é fei-
to de maneira equivocada, quando 
sua motivação se baseia na expec-
tativa de resultados, no retorno sig-
nificativo da pessoa que foi servida, 
bem como quando se baseia na 
escolha selecionada a respeito de 
quem merece ou não ser servido, 
ou, ainda, quando não é entendido 
e aceito como um estilo de vida e 
quando se exige, a qualquer custo, 
oportunidade para ajudar.

Qual seria, então, a motivação 
correta para o exercício do servi-
ço? A Bíblia responde: ... sede, 
antes, servos uns dos outros, pelo 
amor (Gl 5:13 - grifo nosso). O 
amor é a motivação que deve nor-
tear o serviço. Quem serve com 

4. Foster (2007:184)
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amor, age com paciência e be-
nignidade; não é ciumento, nem 
soberbo; não busca os próprios 
interesses (1 Co 13:4,5). 

A motivação amorosa do servi-
ço cristão pode ser vista na pará-
bola do bom samaritano, narrada 
por Jesus, em que um samaritano 
se dispõe a servir um judeu, víti-

ma de salteadores, cuidar de seus 
ferimentos e abrigá-lo numa hos-
pedaria, arcando com todas as 
despesas (Lc 10:33-35). O sama-
ritano não esperava recompensa 
da vítima, mas o ajudou por amor, 
somente. A seguir, duas aplica-
ções nos ajudarão a exercitar o 
serviço cristão.

01. Com base nos parágrafos introdutórios, responda: O que é 
servir? Essa atitude é comum no mundo em que vivemos? Justifique 
sua resposta. O que o evangelho nos propõe, nesse sentido? Leia 
Mt 20:25-26. 

02. Quem é o nosso modelo no serviço cristão? Cite exemplos 
baseados em Fp 2:7; Jo 13:4 e no item 1. Você tem seguido esse 
modelo? O serviço tem sido uma prática devocional em sua vida? 

03. O serviço humilde ocorre com discrição e sujeição. Comente a 
respeito disso, utilizando Mt 23:5; Fp 2:3-5 e o item 2. 

04. Quais são as motivações erradas e qual é a motivação correta, 
no exercício do serviço? Responda, com base em Lc 10:33-35; Gl 
5:13, e no item 3.
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II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Para servir, não espere notabilidade.

Os fariseus bem que almeja-
vam servir, se isso fosse vanta-
joso para eles. Jesus duramente 
os acusou: Praticam, porém, to-
das as suas obras com o fim de 
serem vistos pelos homens (Mt 
23:5). Suas esmolas eram dadas 
de modo que fossem notadas. 
Sim, eles faziam de tudo para 
terem o ego massageado, para 
serem notados. 

Nós, porém, não devemos agir 
dessa maneira. Sirvamos uns aos ou-
tros motivados por verdadeiro amor 
cristão, não pela expectativa de ser-
mos notados. Não precisamos mos-
trar aos homens como oramos bem, 
o quanto somos espirituais, o quan-
to contribuímos para a igreja ou o 
quanto somos generosos para com 
os pobres, pois Deus vê as nossas 
obras; ele nos recompensará. 

05. Por que devemos servir sem esperar notabilidade? Explique, 
com base em Mt 23:5 e na primeira aplicação. 

2. Para servir, adote a proatividade.

Jesus confirmou ser Senhor e 
Mestre (Jo 13:13). Mesmo sendo 
cem por cento homem, era tam-
bém cem por cento Deus. O Pai 
tudo confiara as suas mãos. Ele 
veio de Deus e voltaria para ele (Jo 
13:3). Sim, Jesus merecia ser servi-
do, mas não foi o que aconteceu, 
pois deitou água na bacia e passou 
a lavar os pés aos discípulos e a en-
xugar-lhos com a toalha (Jo 13:5).

Deus tomou a forma de servo, 
sem que ninguém lhe pedisse isso; 
ele tomou a iniciativa. Pedro ten-
tou impedi-lo, em vão. Como Cris-
to, sejamos proativos. Disponha-
mo-nos a servir. Que nossos pés 
se voluntariem a andar a segunda 
milha em favor do outro; que nos-
sas mãos se disponham a segurar 
firmemente o arado para aliviar as 
cargas dos outros. 

06. O exercício do serviço requer atitude proativa. De que maneira 
podemos nos dispor a servir os outros? Comente, com base em Jo 
13:5 e na segunda aplicação. 
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PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 27/08 Jo 7:1-24 1Cr 27-28 Zc 12

 Segunda-feira 28/08 Jo 7:25-52 1Cr 29 Zc 13

 Terça-feira 29/08 Jo 8:1-20 2Cr 1:1-2:16 Zc 14

 Quarta-feira 30/08 Jo 8:21-47 2Cr 2:17-5:1 Ml 1:1-2:9

 Quinta-feira 31/08 Jo 8:48-59 2Cr 5:2-14 Ml 2:10-16

 Sexta-feira 01/09 Jo 9:1-23 2Cr 6 Ml 2:17-3:18

 Sábado 02/09 Jo 9:24-41 2Cr 7 Ml 4

DESAFIO DA SEMANA

A lição de hoje chegou ao fi m, mas, até aqui, aprendemos que 
o exercício do serviço é feito a partir do exemplo de Cristo, com 
humildade e motivado pelo amor. Vimos que devemos servir sem 
a expectativa farisaica de sermos notados pelas pessoas e que o 
exercício do serviço requer proatividade.

Qual é o nosso desafi o para esta semana? Pois bem, tomemos a 
atitude de exercitar o serviço. Que tal nos voluntariarmos e visitar-
mos uma instituição de caridade ou nos prontifi car a ajudar alguém 
de alguma forma: ajudar um defi ciente a atravessar a rua, levar uma 
pessoa doente ao pronto socorro. Nossa sua atitude de servos fará 
diferença na vida de alguém. 
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

George Mueller (1805-1898), nascido na Alemanha, é considerado um dos 
maiores homens de oração e fé, desde os dias do Novo Testamento. Ele viveu 
a maior parte de sua vida em Bristol, Inglaterra. Durante quatro anos, quando a 
maioria dos órfãos morava em situações miseráveis   ou nas ruas, Mueller os aco-
lheu e os alimentou, além de os vestir e educar. 

 Através de seu orfanato, em Bristol, Mueller chegou a cuidar de até dois mil 
órfãos de cada vez e de mais de dez mil, durante sua vida. Contudo, nunca di-
vulgava as necessidades de seu ministério a ninguém, exceto a Deus, em oração. 
Somente através de seus relatórios anuais as pessoas souberam, mais tarde, quais 
tinham sido as necessidades, durante o ano anterior, e como Deus havia provi-
do. Orar usando determinada passagem da Escritura, enquanto caminhava pelos 
campos, foi o método simples que transformou a experiência diária de um dos 
mais famosos homens de oração da história.

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2m9uS1M

MINHA DECISÃO: Aumentarei meu tempo de oração e meditação na Pala-
vra de Deus, para que minhas ações missionárias produzam frutos para a glória 
do Senhor. 

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que os órfãos e crianças abandonadas sejam aco-
lhidos e cuidadas por Deus e pelas instituições públicas, privadas e eclesiásticas; 
2) Por mais sede e desejo de conhecer Deus; 3) Pela conversão e restauração do 
povo alemão.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

11
9 DE SETEMBRO DE 2017

Sexta-feira, 08/09 – 17h59
Sábado, 09/09 – 17h59

LEITURA DIÁRIA

Ou acesse goo.gl/4rJup0

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
George Mueller

MOMENTO MISSIONÁRIO
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília. Considere 
o fuso horário e o horário de verão.

Escaneie o código abaixo 
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: HBJ 347 • Final: HBJ 156

11 Exercício 
da mente 

INTRODUÇÃO

Por causa do nível de estresse e da quantida-
de de informações a que estamos expostos, dos 
muitos problemas destes tempos difíceis, das pro-
postas e tentações que nos atraem ao pecado, 
das preocupações e angústias que nos invadem o 
coração e também da nossa tendência à negativi-
dade moral e espiritual, é um desafi o imenso do-
minar e manter sob controle a nossa mente. 

Hoje, veremos que existe uma prática devocio-
nal que pode nos ajudar a vencer esse desafi o. É o 
que estamos chamando, aqui, de exercício da men-
te. Este consiste em promover uma assepsia diária 
em nossos pensamentos e sentimentos, através da 
substituição de conteúdo. O Espírito Santo torna 
isso possível. Com a ajuda dele, podemos, sim, al-
cançar sanidade e santidade em nossa mente. 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

Para termos uma mente santa e sob controle, 
precisamos do poder transformador de Deus e 
da disposição de vivenciar sua boa, agradável e 

TEXTO-BASE
E não vos conformeis com este século, mas 
transformai-vos pela renovação da vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus. (Rm 12:2)

9 DE SETEMBRO DE 2017

OBJETIVO
Estudar, na Palavra de 
Deus, o signifi cado e a 
importância da mente, 
mostrar o problema dos 
pensamentos pecaminosos 
e a proposta transformadora 
de Deus para que ela pense 
o que lhe agrada. 

Sexta-feira, 08/09 – 17h59
Sábado, 09/09 – 17h59

DD 03/09 Rm 12:2

S 04/09 Rm 7:23, 25

TT 05/09 Gn 6:5; Ex 4:14

Q 06/09 Pv 4:23

QQ 07/09 Mt 15:19

S 08/09 Gl 5:19-21

SS 09/09 1 Co 2:16

LEITURA DIÁRIA

Ou acesse goo.gl/4rJup0
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perfeita vontade. É isso que Paulo 
propõe, em Romanos 12:2. Aliás, 
neste versículo, o exercício que 
estamos estudando é chamado de 
“renovação da mente”. O que sig-
nifica essa expressão? Vamos expli-
cá-la daqui a pouco; antes, porém, 
precisamos explicar o que é a men-
te, do ponto de vista bíblico. 

1. O conceito de mente: A pa-
lavra “mente” é a tradução para a 
palavra grega nous, que designa “a 
faculdade do pensamento, a razão 
em sua atividade e qualidade mo-
ral”.1 Curiosamente, na Bíblia, essa 
palavra equivale também a “cora-
ção” (Rm 7:23, 25; 1 Co 14:14; Tt 
1:15).2 Os seres humanos mais anti-
gos imaginavam que o coração era 
o centro da vida, das emoções, das 
decisões e dos pensamentos. 

Assim, na Bíblia, coração e mente 
são quase sempre sinônimos, de-
pendendo do contexto. Segundo 
Nuñez,3 no Antigo Testamento, por 
exemplo, o coração é, por vezes, en-
tendido como o lugar da razão (Gn 
6:5; Ex 4:14; Rt 2:13; Sl 9:1). Vale di-
zer que não há, na língua hebraica, 
diferença entre mente e coração. 

A palavra hebraica traduzida 
por “mente” e “coração” é leb e 
significa “a sede da vida intelec-
tual, emocional e espiritual do ser 

1. Rienecker; Fritz (1995:276) 
2. Bíblia de estudo aplicação pessoal (2011:3563)
3. (2007:33) 

humano”.4 Ao considerar que, no 
Antigo Testamento, essas duas pa-
lavras são sinônimas, podemos en-
tender melhor o que disse o sábio: 
Sobre tudo o que se deve guardar, 
guarda o coração, porque dele pro-
cedem as fontes da vida (Pv 4:23). 

Cuidar da mente configura-se 
como uma atitude importante para 
a vida espiritual. Por ser determi-
nante na maneira de vivermos, sen-
do a sede das decisões e emoções, 
devemos dar-lhe bastante atenção. 
Devemos concentrar esforços para 
que nossos pensamentos e senti-
mentos sejam livres de tudo que 
nos afasta do Senhor. É disso que 
trata o exercício da mente. 

2. A corrupção da mente: Ao 
falar o que é a mente humana, de 
acordo com a Bíblia, não podemos 
ignorar a maldade presente nela. 
Por causa do pecado original, a 
raça humana tornou-se escrava do 
pecado. Há, em nós, uma natureza 
pecaminosa, isto é, uma brutal in-
clinação para o mal e para fazer o 
que é errado (Gn 6:5; Rm 3:23). As-
sim, segundo as Escrituras, a mente 
humana é corrupta: Enganoso é o 
coração [mente], mais do que todas 
as coisas, e desesperadamente cor-
rupto; quem o conhecerá? (Jr 17:9). 

Veja o que Jesus falou sobre essa 
pecaminosidade da mente: É do co-

4. idem
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ração [mente] que procedem maus 
desígnios, homicídios, adultérios, 
prostituição, furtos, falsos testemu-
nhos, blasfêmias (Mt 15:19). Aqui, ele 
mostra que todas as práticas erradas 
que fazemos são geradas, antes, nas 
impurezas abrigadas em nosso cora-
ção. Jesus está confirmando que a 
mente foi deformada pelo pecado. 

Paulo também comentou sobre 
essas inclinações pecaminosas em 
nós. Escreve dizendo que as obras da 
carne são a prostituição, impureza, 
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimiza-
des, porfias, ciúmes, iras, discórdias, 
dissensões, facções, invejas, bebedi-
ces, glutonarias e coisas semelhantes 
a estas (Gl 5:19b-21a). O apóstolo 
ainda explica que existe uma guerra 
dentro de nós entre a carne e o Espí-
rito. Segundo ele, a mente é o campo 
dessa batalha. É nela que ganhamos 
ou perdemos a guerra.

Não podemos, então, baixar a 
guarda, com relação à mente. Não 
podemos alimentar desejos lasci-
vos, sentimentos pecaminosos, pen-
samentos impuros, nem emoções 
adoecidas. Temos de rejeitar todas 
essas coisas, porque são pecados 
e nos tiram da presença do Senhor. 
Precisamos nos afastar do mal, para 
viver a vontade de Deus, através da 
renovação da mente (Rm 12:2).

3. A renovação da mente: É claro 
que, para vencer o pecado em nossa 
mente, precisamos, acima de tudo, 
passar pelo “novo nascimento”, que 

ocorre quando cremos em Jesus e 
nos convertemos ao Pai. Assim, so-
mos transformados, porque o Espíri-
to Santo passa a habitar em nós (Jo 
3:3-8; 1Pd 1:3,23). Esse habitante 
transforma nossa forma de pensar 
e sentir. Como diz Paulo, agora, nós 
temos a mente de Cristo (1 Co 2:16). 

Essa expressão “mente de Cristo” 
diz respeito a pensamentos, conse-
lhos, planos e conhecimento de Cris-
to, dados a nós mediante a ação do 
Espírito.5 Essa é uma grande verdade 
em nossas vidas. Apesar disso, não 
podemos esquecer que a natureza 
pecaminosa ainda permanece em 
nós, mesmo depois da conversão. 
Embora um pouco mais controlada, 
a inclinação para o mal e para fazer 
o que é errado ainda está em nós e 
continua querendo nos dominar. 

Continuamos sujeitos ao pecado 
e expostos às tentações. Por isso, 
desejos, sentimentos e pensamen-
tos pecaminosos, diariamente, con-
taminam nossa cabeça. É o “velho 
homem”, já morto, que insiste em 
levantar-se do caixão. Se vacilar-
mos com a carne, nossa mente será 
dominada pelo pecado. É aí que 
entra a renovação da mente, que 
precisa ser uma prática constante. 

Esse exercício devocional consis-
te em fazer uma limpeza diária em 
nossos pensamentos e sentimen-

5. Rienecker; Fritz, op. cit., p.290 
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tos, através da reflexão e substitui-
ção de conteúdo. Assim como uma 
jarra cheia de água suja precisa de 
substituição do líquido, também 
precisamos, a cada dia, tirar de nós 
todo resquício do “velho homem”, 
deixando a mentira, livrando-nos 
de toda maldade e exercitando o 
perdão, para sermos renovados em 
conhecimento (Ef 4:22-31; Cl 3:10). 

A mente não pode ficar vazia, pois, 
como dizia Martinho Lutero: “Mente 

vazia é oficina do diabo”. Por isso, te-
mos de ocupá-la com o que é bom. 
Paulo escreveu: ... tudo o que é ver-
dadeiro, tudo o que é honesto, tudo 
o que é justo, tudo o que é puro, 
tudo o que é amável, tudo o que é 
de boa fama, se há alguma virtude, e 
se há algum louvor, nisso pensai (Fp 
4:8). A ideia do texto é que isso pre-
cisa ser uma atitude contínua.6 

6. ibidem, p.416

01. Leia os parágrafos introdutórios e responda: Por que é um desafio 
imenso dominar e manter sob controle a nossa mente, nos dias atuais? 
O que é o exercício da pureza mental? Leia também Rm 12:2. 

02. Qual é o conceito que a Bíblia nos apresenta sobre a “mente”?  
O que significa a palavra nous, no grego, e a palavra leb, no 
hebraico? Com base nisso, comente Pv 4:23. 

03. De acordo com a Bíblia, o que é a mente humana e por que não 
podemos ignorar a maldade presente nela? O que podemos dizer sobre 
a corrupção da mente? Baseie-se em Jr 17:9; Mt 15:19; Gl 5:19b-21. 

04. A renovação da mente é uma limpeza diária em nossos 
pensamentos e sentimentos, através da reflexão e da substituição 
de conteúdo. Explique como isso acontece na prática. Leia Ef 4:22-
31; Cl 3:10; Fp 4:8 e o item 3.
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II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Exercite a mente, retirando o que é ruim. 

A Bíblia denuncia abertamente 
a impureza presente em nós. Não 
é que não haja nada de bom; o 
problema é que, mesmo depois de 
convertidos, ainda estamos sujei-
tos a desejos, sentimentos e pen-
samentos pecaminosos. Por isso, 
é essencial promovermos uma 
assepsia mental, diariamente (Gl 
5:19-21; Ef 4:31). Faça uma refle-
xão. Será que, em seu coração, há 
mentira, inveja, orgulho, egoísmo, 
mágoa, vaidade, ódio ou ciúmes? 

Será que sua mente não tem sido 
tomada por malícia, imoralidade 
sexual e pornografia? Será que não 
está faltando perdão? Talvez você 
não esteja conseguindo ver o pro-
blema. Então, peça ajuda ao Senhor. 
Ore assim: Sonda-me, ó Deus, e co-
nhece o meu coração, prova-me e 
conhece os meus pensamentos; vê 
se há em mim algum caminho mau 
e guia-me pelo caminho eterno (Sl 
139:23-24). Confesse o pecado a 
Deus e seja perdoado e liberto.

05. De acordo com a primeira aplicação, de que maneira você pode 
retirar de sua mente desejos, sentimentos e pensamentos pecaminosos? 

2. Exercite a mente, inserindo o que é bom. 

Se, por um lado, temos de 
deixar a mente vazia de pensa-
mentos maus, por outro, temos 
de enchê-la do que é bom. Há 
tantas coisas boas com as quais 
podemos ocupar nossa mente! É 
urgente essa tarefa de preencher 
nosso coração com as coisas pro-
cedentes de Deus (Tg 1:17). 

Tenha cuidado com aquilo que 
você tem assistido na TV e com o 
conteúdo que tem acessado na in-
ternet. Contudo, se você quer ex-
perimentar a renovação de mente, 
leia regularmente a Palavra de Deus; 
busque também ler bons livros; ouça 
boas músicas cristãs; assista a filmes 
que edifiquem; aconselhe-se com 
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DESAFIO DA SEMANA 

Aprendemos, hoje, sobre o exercício da mente ou a renovação 
da mente, que diz respeito a promover uma purifi cação diária em 
nossos desejos, pensamentos e sentimentos, através da substitui-
ção de conteúdo pecaminoso por outro que seja santo. Vimos que 
isso é possível, por meio da ação do Espírito Santo, que nos ajuda 
a alcançar sanidade e santidade em nossa mente.

Como desafi o, reserve um momento, durante a próxima semana, 
para colocar em prática esse exercício devocional. Antes de orar, 
pare um momento para refl etir sobre seus sentimentos, pensamen-
tos, desejos e emoções. Verifi que em que áreas de sua vida tem 
prevalecido a natureza pecaminosa. Em seguida, ore a respeito dis-
so; peça perdão e ajuda ao Senhor. Faça desse exercício um hábito.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 03/09 Jo 10:1-21 2Cr 8 Sl 73

 Segunda-feira 04/09 Jo 10:22-42 2Cr 9 Sl 74

 Terça-feira 05/09 Jo 11:1-27 2Cr 10-11 Sl 75

 Quarta-feira 06/09 Jo 11:28-57 2Cr 12-13 Sl 76

 Quinta-feira 07/09 Jo 12:1-26 2Cr 14-15 Sl 77

 Sexta-feira 08/08 Jo 12:27-50 2Cr 16-17 Sl 78:1-20

 Sábado 09/09 Jo 13:1-20 2Cr 18 Sl 78:21-37

pessoas sábias; procure boas con-
versas com a família e os amigos; en-
cha sua mente com tudo que produz 

sanidade e santidade. Como temos 
a mente de Cristo, pergunte-se: No 
meu lugar, o que pensaria Jesus? 

06. Compartilhe com a classe exemplos de planos de leituras e de 
estudos da Bíblia, bons livros e filmes que você indica, que podem 
ajudar na renovação da mente. 
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma mis-
são no mundo. (João 17:18 – AM)

Martin Luther ou Martinho Lutero (1483-1546) nasceu em Eisleben, Alemanha. 
Estudou na Universidade de Erfurt, e, em 1505, decidiu juntar-se a uma ordem 
monástica, tornando-se um frade agostiniano. Foi ordenado em 1507 e começou 
a ensinar na universidade de Wittenberg. Em 1512, tornou-se doutor da teologia. 
Em 1510, visitou Roma e revoltou-se com a corrupção que lá encontrou. Ficou tão 
aborrecido, principalmente, por causa da venda de “indulgências”, que, em 31 de 
outubro de 1517, publicou as famosas e conhecidas “95 Teses”, em que denuncia-
va e combatia veementemente os abusos papais e a venda de indulgências. 

 Anos mais tarde, Lutero publicou uma tradução completa da Bíblia em alemão, 
confi rmando sua convicção de que as pessoas deveriam ler a Bíblia em sua pró-
pria língua. A tradução contribuiu signifi cativamente para a difusão e o desenvol-
vimento da língua alemã. A infl uência de Lutero espalhou-se pelo norte e leste da 
Europa e sua fama fez de Wittenberg um importante centro intelectual.

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2lMuogb

MINHA DECISÃO: Terei ousadia na defesa das minhas convicções bíblicas e 
jamais me curvarei aos ventos de doutrina ou manipulações que venham me im-
pedir de pregar a verdade, revelada na Palavra de Deus, aos que dela dependem 
para serem salvos.

MINHA ORAÇÃO: 1) Pelos tradutores da Bíblia, que trabalham exaustivamen-
te para fazê-la chegar aos povos não-alcançados e sem acesso a ela em suas pró-
prias línguas. 2) Por uma compreensão cada vez mais clara, objetiva e prática da 
Bíblia. 3) Pelos países do Leste Europeu e os missionários que lá vivem.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
Martin Luther ou Martinho Lutero

MOMENTO MISSIONÁRIO
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12 Exercício 
da solitude

16 DE SETEMBRO DE 2017

OBJETIVO
Analisar o exercício 
da solitude, por meio 
do exemplo de Jesus, 
mostrando o que deve ser 
feito nos momentos que 
escolhemos para estar a 
sós com Deus. 

Sexta-feira, 15/09 – 18h01
Sábado, 16/09 – 18h01

Ou acesse goo.gl/I4qrFo

INTRODUÇÃO

Chegamos à lição 11 desta série intitulada “Aca-
demia Espiritual”, em que estamos tratando de prá-
ticas devocionais que nos ajudam a sobreviver e nos 
fortalecer na vida cristã. Já tratamos sobre a entrega, 
a leitura da Palavra, a oração, o jejum, a vigilância, 
a confi ssão, o desabafo, o regozijo, o descanso, o 
serviço e a renovação da mente. Agora, vamos tratar 
do exercício da solitude. Praticá-lo, na correria deste 
mundo barulhento e estressante, é um desafi o. 

Hoje em dia, se a pessoa rejeitar um compromisso 
em nome de estar sozinha, sem dúvida, será “con-
siderada descortês, egocêntrica ou estranha”.1 O 
exercício que veremos hoje contraria essa lógica. Os 
seguidores de Jesus devem reservar, em suas agen-
das, um momento para fi carem a sós com Deus. 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA

Você é uma pessoa que investe tempo a sós com 
Deus? Consegue parar um instante para refl etir so-
bre seu dia, seus desejos, suas decisões, suas es-

1. Manning (2010:12) 

TEXTO-BASE
De madrugada, quando ainda estava escuro, 
Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um 
lugar deserto, onde fi cou orando. (Mc 1:35)

DD 10/09 Mc 1:35

S 11/09 Mt 4:1

TT 12/09 Mt 14:23

Q 13/09 Mc 1:35

QQ 14/09 Lc 5:35

S 15/09 Lc 22:39

SS 16/09 Lc 22:40-46

LEITURA DIÁRIA
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colhas? Você tem conseguido orga-
nizar sua agenda, de maneira que, 
nela, exista espaço para o seu mo-
mento devocional? Essas questões 
têm muito a ver com a solitude, e é 
fundamental pensarmos isso melhor.

1. Solitude: o que é?: A palavra 
“solitude” vem do latim solitudine, 
de onde também vem a palavra so-
lidão.2 Porém, ainda que tenham a 
mesma origem, elas não são sinôni-
mas, pois solidão é um estado em 
que se sofre por estar sozinho, como 
que abandonado por todos, diferen-
temente de solitude, que é a esco-
lha de estar só, por um instante, e é 
algo benéfico e agradável. 

Segundo Foster:3 “A solidão é o 
vazio do lado de dentro. A solitude 
é o interior preenchido”. Contudo, a 
solitude não é algo excêntrico, nem 
um ato de egoísmo. Não é querer 
olhar para seu próprio umbigo, em 
detrimento dos outros. Não! Mas, 
está ligada à ideia de ficarmos sozi-
nhos ou em silêncio, refletindo sobre 
quem somos e o que estamos fazen-
do para Deus e para o próximo. 

Como definição, pode-se dizer 
que solitude, como prática devocio-
nal, é o ato de privar-se, por um mo-
mento, da companhia de outras pes-

2. Você sabe qual é a diferença entre soli-
tude e solidão?. Disponível em: <https://
osegredo.com.br/2015/03/voce-sabe-qual-
-e-a-diferenca-entre-solitude-e-solidao/>. 
Acessado: 16 de março de 2017.
3. (2007:144) 

soas e buscar um lugar tranquilo para 
ficar a sós com Deus. Nesse exercí-
cio espiritual, Jesus é nosso melhor 
exemplo. Observe alguns episódios 
de sua vida, que comprovam isso. 

Primeiro episódio: Após passar 
pelo batismo e antes de iniciar as 
atividades de seu ministério, Jesus 
foi levado pelo Espírito ao deserto, 
e, ali, sozinho, passou um tempo 
em jejum e oração (Mt 4:1-2). 

Segundo episódio: Mateus nar-
ra uma ocasião em que, mesmo em 
meio à intensa atividade evangelísti-
ca, Jesus não se eximiu de tirar tempo 
para estar com o Pai. Isso prova que 
este era um hábito do Mestre: E, des-
pedidas as multidões, subiu ao mon-
te, a fim de orar sozinho. Em caindo a 
tarde, lá estava ele, só (Mt 14:23). 

Terceiro episódio: O evangelista 
Marcos mostra que Jesus procurava 
lugares tranquilos para orar e narra 
uma ocasião em que ele fez isso de 
madrugada: Tendo-se levantado 
alta madrugada, saiu, foi para um 
lugar deserto e ali orava (Mc 1:35). 

Quarto episódio: Lucas afirma que 
Jesus ficou muito famoso, e multi-
dões iam até ele para ouvi-lo e serem 
curadas. Mas, ainda assim, o Mestre 
reservava um momento para a solitu-
de: retirava-se para lugares solitários 
e orava. Ele usava a solitude para li-
dar bem com a fama e não se perder 
no ativismo (Lc 5:15-16, 6:12). 

Quinto episódio: Vemos Jesus 
orando no Getsêmani. Está escri-
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to: E, saindo, foi, como de costu-
me, para o monte das Oliveiras; e 
os discípulos o acompanharam. (Lc 
22:39). Esse texto realça que esse 
era um costume do Senhor. Naque-
le dia, os discípulos foram com ele, 
mas, lá no monte, apartou-se deles 
cerca de um tiro de pedra e, pon-
do-se de joelho, orava (Lc 22:41). 

Esses episódios provam que 
Cristo praticava a solitude. Isso o 
ajudou a viver consciente de sua 
identidade, sua vocação e sua de-
pendência do Pai, para cumprir sua 
missão salvadora.

2. Solitude: o que fazer?: Mais 
importante que reservar um espa-
ço na agenda é saber o que fazer 
nestes momentos sozinhos. Quan-
do estudamos o assunto, podemos 
perceber que estar a sós não signi-
fica nada fazer, mas significa refrear 
a sequência frenética de nossa vida 
cotidiana, a fim de estarmos mais 
atentos à voz de Deus. Observe-
mos alguns elementos importantes. 

Em primeiro lugar, solitude re-
quer silêncio. Semelhantemente a 
Jesus, devemos procurar lugares 
tranquilos, onde haja quietude e 
silêncio. Assim sendo, você pode, 
por exemplo, escolher um cômodo 
de sua casa ou um momento mais 
sossegado do dia para essa prática. 
Comece com alguns minutos de si-
lêncio, procure acalmar o coração 
e os pensamentos, a fim de ouvir a 
Deus. O sábio afirma que há tempo 

de estar calado e tempo de falar. (Ec 
3:7b). Lembre-se de que o silêncio é 
importante para ouvir a voz de Deus.

Em segundo lugar, solitude re-
quer meditação. Este elemento 
pode ser relacionado tanto ao ato 
de ler e meditar num texto bíblico 
como ao de refletir sobre a vida e 
sobre Deus. Quando silenciamos 
nossas palavras e nossas vozes in-
teriores, estamos mais aptos para 
meditar, seja na lei do Senhor, 
nas obras criadas ou mesmo em 
nosso relacionamento com Deus. 
É hora de refletir sobre o sermão 
do culto ou recordar as promessas 
de Deus, de lembrar o que nos dá 
esperança (Lm 3:21). 

Meditar é pensar no que lemos, 
ouvimos e nos acontecimentos ao 
nosso redor; é conversar silenciosa-
mente conosco mesmos, numa es-
pécie de diálogo interno, autoaná-
lise ou introspecção; é fazer como 
Maria, que guardava todas essas 
coisas e sobre elas refletia em seu 
coração (Lc 2:19). Num mundo tão 
barulhento e estressante, falar de 
silêncio e meditação parece um ab-
surdo; mas, na verdade, isso é vital 
para todos nós (Sl 4:4; Is 30:15). 

Em terceiro lugar, solitude requer 
oração. Em todos os episódios que 
mostram Jesus se retirando para 
estar só, ele ora (Mt 14:23; Mc 1:35; 
Lc 5:16; 6:12). Percebemos, então, 
que a solitude é um exercício total-
mente ligado à prática da oração, 
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que já foi estudada nesta série. O si-
lêncio e a reflexão devem levar-nos  
a uma conversa franca com o Pai. 
Isso nos faz lembrar a “oração do 
quarto”, que Jesus nos ensinou. 
Ele disse: ... vá para seu quarto, 
feche a porta e ore a seu Pai, que 
está no secreto (Mt 6:6).

Podemos dizer que o momen-
to de solitude pode ser praticado 

com os demais exercícios espiri-
tuais estudados até aqui. Não há 
regras fixas. A ideia básica é, sim-
plesmente, que todo cristão preci-
sa cultivar o hábito de ter, diaria-
mente, um momento devocional, 
um “retiro espiritual diário”, assim 
como Jesus. Reservar um tempo 
para estar a sós com Deus é algo 
indispensável para a vida cristã.

01. Com base no item 1, responda: O que é solitude e qual a 
diferença entre esta e a solidão? Como podemos definir o exercício 
devocional da solitude? 

02. Jesus é o nosso maior exemplo na prática da solitude. Comente 
com a classe os episódios que comprovam isso. Baseie-se em Mt 4:1-2, 
14:23; Mc 1:35; Lc 5:15-16, 6:12, 22:39. 

03. Após ler o item 2, fale sobre a importância do silêncio e da 
meditação no exercício da solitude. Leia também Sl 42:5; Ec 3:7b, 
5:1-2; Sl 1:2; Lm 3:21; Lc 2:19. 

04. Com base em Lc 6:12; Mc 1:35; Mt 6:6 e no item 2, responda: 
Por que a solitude requer oração? Que outros exercícios devocionais 
podem ser praticados com a solitude?
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II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Pratique a solitude e fique a sós com Deus.

Aprendemos, na lição de hoje, 
que o cristão deve ter um mo-
mento a sós com Deus. Diante da 
agenda lotada de ministério, nosso 
Senhor não abria mão de praticar a 
solitude. Ele sabia da importância 
de investir tempo na presença do 
Pai. Nosso desafio é ter a mesma 
atitude de Cristo. Precisamos en-
carar essa prática como prioridade, 
como fez Jesus. 

Não há regras fixas, apenas 
orientações básicas. Reserve um 

espaço, em sua agenda, para o 
momento devocional. Procure um 
lugar tranquilo para ficar a sós com 
Deus. Como Jesus disse: Entre no 
seu quarto, fecha a porta (Mt 6:6). 
Afaste-se um pouco de toda baru-
lheira. Desligue a TV, o computa-
dor e o celular. Esqueça as redes 
sociais. Faça um instante de silên-
cio. Leia um texto da Bíblia, pau-
sadamente, e medite em cada pa-
lavra. Concentre-se em Deus e ore 
de todo coração. 

05. Em sua opinião, é importante mesmo ficar a sós com Deus? Na 
sua experiência, quais são os maiores desafios e como vencê-los? 

2. Pratique a solitude e reflita sobre si mesmo. 

Talvez parar para pensar a res-
peito de nós mesmos possa pa-
recer uma atitude egocêntrica, 
mas, não é! Quando o salmista 
pede que Deus o sonde, está fa-
zendo esse exercício (Sl 1139:23). 
Trata-se de uma prática de autoa-
nálise e introspecção. 

Para nos ajudar nisso, temos 
um modelo de autoavaliação para 
esse momento em que estamos a 
sós com Deus. Pergunte a si mes-

mo: “Quem sou eu?” e “O que 
os outros pensam de mim?”.4 Re-
flita sinceramente sobre os pon-
tos positivos e negativos. Você 
pode acrescentar outra pergunta: 
“O que Deus pensa e espera de 
mim?”. Em solitude, faça essas re-
flexões silenciosamente e ore, pe-
dindo ajuda a Deus para conseguir 
mudar suas atitudes. 

4. Throup (2013:73, 74). 
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06. Com base nas perguntas de autoavaliação, como você está? 
Acha importante esse autoexame? 

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 10/09 Jo 13:21-38 2Cr 19 Sl 78:38-55

 Segunda-feira 11/09 Jo 14:1-14 2Cr 20:1-21:1 Sl 78:56-72

 Terça-feira 12/09 Jo 14:15-31 2Cr 21:2-22:12 Sl 79

 Quarta-feira 13/09 Jo 15:1-16:4 2Cr 23 Sl 80

 Quinta-feira 14/09 Jo 16:4-33 2Cr 24 Sl 81

 Sexta-feira 15/09 Jo 17 2Cr 25 Sl 82

 Sábado 16/09 Jo 18:1-18 2Cr 26 Sl 83

DESAFIO DA SEMANA

Falamos, hoje, sobre o exercício da solitude. Vimos que este está 
ligado à ideia de privar-se, por um momento, da companhia de 
outras pessoas ou buscar um lugar tranquilo para fi car a sós com 
Deus. Então, vamos ao desafi o da semana. Usaremos as sugestões 
do livro “Caia na real”, produzido pela Fumap.5 

Comece com pouco: Separe dois, três ou quatro minutos diários 
para a prática da solitude e vá aumentando esse tempo, com o 
passar dos dias. Comente com a sua família sobre essa disciplina 
diária, principalmente se resolver fi car mais em silêncio, a fi m de 
que estejam conscientes dela. Depois, além do ambiente escolhido 
em sua casa, veja a possibilidade de ir a bosques, parques e fazer 
caminhadas, para se exercitar na solitude. Que você se aproxime 
cada vez mais do Senhor!

5. Leonardo; Freitas (2010:76-77). 
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) era, para a Inglaterra do século XIX, o 
que D. L Moody era para a América. Embora Spurgeon nunca tenha frequentado 
uma faculdade teológica, com apenas 21 anos, era o pregador mais popular e 
infl uente de Londres. Pregou para multidões de pessoas. Quando o famoso Ta-
bernáculo Metropolitano foi construído, milhares reuniam-se a cada culto, e isso 
por mais de quarenta anos, para ouvir seus fervorosos sermões. 

Além de seus compromissos pastorais regulares, fundou escolas bíblicas, igre-
jas, um orfanato e o Colégio do Pastor. Ele editou uma revista e a distribuía men-
salmente. De forma sincera e franca, denunciou erros tanto da igreja, na Inglater-
ra, quanto dos próprios batistas. Em sua vida missional, batizou mais de 14.000 
pessoas. Faleceu na França, de insufi ciência renal, em 1892. Foi trasladado para 
sua terra natal, Londres, sendo que, no dia do seu funeral, mais de 6000 pessoas, 
a uma voz, leram o texto de sua conversão: Olhai para mim e sereis salvos, vós 
todos os termos da terra (Is 45:22).

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2mtPc0w

MINHA DECISÃO: Quero preparar-me, espiritual e intelectualmente, para ser 
um grande pregador do evangelho, que pregue inspirado pelo Espírito Santo.

MINHA ORAÇÃO: 1) Para que os convertidos permaneçam fi éis e constantes, 
rumo à eternidade. 2) Por grande avivamento nos campos missionários. 3) Pela 
expansão da missão na França e na Suíça.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

13
23 DE SETEMBRO DE 2017

Sexta-feira, 22/09 – 18h03
Sábado, 23/09 – 18h03

Ou acesse goo.gl/I4qrFo

LEITURA DIÁRIA

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
Charles Haddon Spurgeon

MOMENTO MISSIONÁRIO
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13 Exercício 
da comunhão

23 DE SETEMBRO DE 2017

OBJETIVO
Esclarecer ao estudante 
da Escola Bíblica o 
conceito e a prática do 
exercício devocional da 
comunhão, mostrando 
seus benefícios espirituais 
aos que o praticam.

Sexta-feira, 22/09 – 18h03
Sábado, 23/09 – 18h03

Ou acesse goo.gl/I4qrFo

INTRODUÇÃO

Segundo estudo realizado pela Universidade de 
Tecnologia de Swinburne, na Austrália, “a solidão 
pode levar ao desenvolvimento de ansiedade so-
cial, depressão e paranoia”.1 O estudo mostrou 
que pessoas solitárias têm mais chances de sofrer 
de tais enfermidades. A razão disso, a própria Bí-
blia explica: os seres humanos foram criados para 
viver em comunidade (Gn 2:18).

Assim, ao tratar de práticas devocionais não 
podemos cometer o equívoco de perder de vista 
o fator comunitário. A caminhada cristã não é 
uma peregrinação solitária. É preciso estar uni-
do para sobreviver e crescer espiritualmente. A 
comunhão (gr.koinonia) é tão importante para 
a vida cristã quanto qualquer outra prática de-
vocional que vimos até aqui. Tendo em vista a 
importância desse assunto, a presente lição se 
esforçará por esclarecê-lo.

1. Revista Galileu. A solidão pode prejudicar a sua saúde men-
tal. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/
noticia/2016/07/solidao-pode-prejudicar-sua-saude-mental-re-
vela-pesquisa.html>. Acesso em: 14 de março de 2017.

TEXTO-BASE
Como é bom e agradável quando os irmãos 
convivem em união. (Sl 133:1)

DD 17/09 1 Pd 4:9-10

S 18/09 Rm 15:7; 1 Co 12:25

TT 19/09 Ef 5:21-22; Cl 3:13,16

Q 20/09 1 Ts 5:11; 1 Co 12:7

QQ 21/09 1 Co 14:5,12,26

S 22/09 Ef 4:11-12

SS 23/09 1 Ts 3:12

LEITURA DIÁRIA
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Iniciemos com uma pergunta: O 
que é o exercício da comunhão? 
Em termos bem simples e práticos, 
o exercício espiritual da comunhão 
consiste na prática cristã de se re-
unir frequentemente com outros 
crentes para obedecer aos manda-
mentos da mutualidade cristã, de-
senvolver os dons espirituais e cres-
cer em amor fraternal. Vamos tratar 
separadamente cada um desses 
três objetivos, a fim de tornar mais 
claro o exercício da comunhão.

1. Praticar a mutualidade cris-
tã: No Novo Testamento, há uma 
forte ênfase à vida comunitária cris-
tã, por meio das inúmeras ocorrên-
cias da expressão “uns aos outros”. 
Sempre que estamos diante dessa 
expressão, na Bíblia, somos exor-
tados a cumprir um mandamento 
que implica reciprocidade. 

Somente por meio do exercício 
de se reunir frequentemente com 
outros cristãos – em cultos públi-
cos, reuniões de oração, pequenos 
grupos e situações e ambientes 
informais – é que se torna possível 
obedecer aos mandamentos de 
mutualidade. Estes, por sua vez, 
nos ensinam que crescer espiritual-
mente é possível somente em co-
munhão. Todos os exercícios espiri-
tuais apresentados nesta série aju-
dam-nos no desenvolvimento da 
vida cristã; contudo, são realmente 

eficazes somente quando associa-
dos ao exercício da comunhão. 

Os mandamentos de mutuali-
dade cristã deixam claro que cada 
cristão tem responsabilidades para 
com o outro. Pedro, por exemplo, 
ordena-nos, em sua carta: ... hos-
pedem uns aos outros e sirvam 
uns aos outros (1 Pd 4:9-10). Paulo, 
por sua vez, escreveu aos cristãos, 
incentivando-os a acolherem, cui-
darem, sujeitarem-se, ensinarem, 
perdoarem, suportarem, aconse-
lharem e edificarem uns aos outros 
(Rm 15:7; 1 Co 12:25; Ef 5:21-22; Cl 
3:13,16; 1 Ts 5:11).

A lista não para por aí. Somos or-
denados a admoestar uns aos ou-
tros, levar os fardos uns dos outros 
e orar uns pelos os outros (Gl 6:2; 
Hb 10:25; Tg 5:16). Essas ordens 
não podem ser cumpridas solitaria-
mente. Para a obediência a esses 
mandamentos, o exercício da co-
munhão é essencial.

2. Desenvolver os dons espiri-
tuais: Outro objetivo do exercício 
da comunhão cristã é o uso e o 
desenvolvimento dos dons espiri-
tuais. De acordo com a Bíblia, todo 
cristão recebeu, pelo menos, um 
dom da parte de Deus (1 Co 12:11). 

Os dons são diversos: profecia, 
serviço, ensino, encorajamento, 
contribuição, liderança, misericór-
dia, falar, servir (Rm 12:6-8;1 Pd 

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA
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4:10-11). Além desses, há a palavra 
da sabedoria, palavra do conheci-
mento, fé, dons de curar, milagres, 
discernimento de espíritos, línguas 
e interpretação de línguas, após-
tolo, profeta, evangelista, pastor, 
mestre, milagres, variedades de 
curas, socorros e administração (1 
Co 12:8-10,28; Ef 4:11). A lista não 
está fechada. Há outros, mas esses 
são suficientes no momento. 

A grande ênfase bíblica é de que 
esses dons não nos foram dados 
para benefícios individuais, mas, 
sim, comunitários. Segundo Paulo, 
por meio dos dons, a cada um de 
nós é concedida a manifestação do 
Espírito para o benefício de todos (1 
Co 12:7). É claro que os dons trazem 
benefícios individuais, mas seu pro-
pósito principal é o bem comum. 
Eles foram dados para a edificação 
de todos os cristãos, não de alguns 
(1 Co 14:5,12,26; Ef 4:11-12).

Ninguém pode usar seu dom 
legitimamente, como ordena a Bí-
blia, sem que o faça em benefício 
de outros (1 Pd 4:10). Daí a impor-
tância do exercício da comunhão, 
pois possibilita ao cristão desen-
volver suas habilidades e cumprir 
sua missão, ajudando e edificando 
os outros, através dos dons, e, ao 
mesmo tempo, sendo ajudado e 
edificado por seus irmãos. 

3. Promover o crescimento em 
amor: Uma evidência básica de uma 
genuína conversão a Jesus é a co-

munhão com os crentes (Jo 13:35).2 
Em outras palavras, não adianta fe-
charmos a porta do quarto e reali-
zarmos, sozinhos, as práticas devo-
cionais que tratamos até aqui, sem 
o exercício da comunhão cristã.

Não crescemos espiritualmente 
apenas por meio do jejum, da ora-
ção, da solitude, mas também pelo 
amor aos irmãos. Não adianta nós 
nos enclausurarmos num monasté-
rio, isolando-nos das pessoas, como 
fazem alguns, pensando que, assim, 
crescerão espiritualmente. Tal cresci-
mento se dá somente num contexto 
comunitário, em que há crescimento 
em amor, razão pela qual Paulo orava 
continuamente a Deus, em favor das 
igrejas pelas quais era responsável.

O apóstolo orou pelos tessalo-
nicenses, dizendo: Que o Senhor 
faça crescer e transbordar o amor 
que vocês têm uns pelos outros 
e por todos (1 Ts 3:12). Também 
agradeceu a Deus, ao saber que 
o amor deles estava tornando-se 
cada vez maior (2 Ts 1:3). Aos Efé-
sios, disse que a igreja saudável é 
aquela que está em crescimento e 
cheia de amor (Ef 4:16). Aos filipen-
ses, manifestou o desejo de que o 
amor deles aumentasse (Fl 1:9).

Como crescer dessa forma? De 
acordo com a Bíblia, somente por 
meio da comunhão cristã. Esta é a 

2. Dever (2007:72)
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regra bíblica: “Ser membro de uma 
igreja não é uma opção nem um 
luxo; é um dever e uma necessida-
de”3 (Hb 10:25-26).

Como podemos constatar, ao ana-
lisar a Palavra de Deus, o exercício 
da comunhão é fundamental para 

3. Stott (2016:68) 

aqueles que almejam sobreviver e se 
fortalecer na vida cristã. Não somos 
ilhas. Não fomos feitos para viver 
isolados. A companhia, a parceria, 
a amizade e a comunhão são essen-
ciais. Sem elas, não obedecemos aos 
mandamentos de mutualidade cris-
tã, não exercemos nossos dons efe-
tivamente e não crescemos em amor. 

01. Com base nos parágrafos introdutórios, converse com os 
demais alunos sobre a importância da comunhão e por que a 
solidão pode fazer mal ao ser humano. Responda: O que é o 
exercício da comunhão? 

02. Como o exercício da comunhão contribui para a mutualidade 
cristã? Baseie-se no item 1 e nos seguintes textos: Rm 15:7; 1 Co 
12:25; Ef 5:21-22; Cl 3:13,16; 1 Ts 5:11; 1 Pd 4:9-10.

03. Com base no item 2 e em Rm 12:6-8; 1 Co 12:7, 14:5,12,26; Ef 
4:11-12; 1 Pd 4:10, discuta em classe sobre como o uso dos dons 
depende do exercício da comunhão cristã. 

04. Que pedido Paulo fazia a Deus, em oração, em favor das igrejas? 
Fale sobre a relação que há entre crescer em amor e a comunhão 
cristã. Baseie-se no item 3 e em 1 Ts 3:12; Fl 1:9; Hb 10:25-26. 
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II. EXERCITANDO NA VIDA

1. Praticar o exercício da comunhão nos ajuda a combater o 
consumismo religioso.

O consumismo religioso está em 
alta em nossos dias. Muitos cristãos 
têm se adequado a ele. Querem 
apenas ser servidos pela igreja, ter 
suas expectativas correspondidas, 
obter benefícios “pelo menor cus-
to”. Tratam a igreja como uma em-
presa de serviços religiosos. Isso 
está errado. A Bíblia ensina que os 
cristãos têm inúmeras responsabili-
dades intransferíveis a serem cum-
pridas para com os outros cristãos 
(Rm 15:7; Cl 3:13-16; 1 Ts 5:11).

Essas responsabilidades mú-
tuas só podem ser obedecidas 
em comunhão. Os crentes que 
querem crescer na vida cristã se 
esforçam em dar, ao invés de re-
ceber; em servir, ao invés de ser 
servidos. Nesse sentido, o exercí-
cio da comunhão ajuda o cristão 
a deixar de lado o consumismo 
religioso, ao envolvê-lo com ou-
tros crentes aos quais ele servirá, 
obedecendo aos mandamentos 
da mutualidade cristã.

05. Comente sobre como o consumismo religioso prejudica a fé cristã 
e como o exercício da comunhão pode ajudar o crente a vencê-lo.

2. Praticar o exercício da comunhão nos ajuda a combater o 
egocentrismo danoso.

A cultura contemporânea alimenta 
o egocentrismo humano. Somos le-
vados a pensar apenas em nós mes-
mos. A Bíblia, todavia, reprova o sen-
timento e a prática daqueles que são 
amantes de si mesmos, que olham 
somente para “o seu próprio umbi-
go” (2 Tm 3:1-2). Um dos benefícios 
do exercício da comunhão é que nos 
ajuda a combater o egoísmo, extre-
mamente danoso à vida cristã.

Isso acontece porque esse exer-
cício ajuda o cristão a crescer em 
amor. Quem ama se importa com 
as necessidades dos outros, não 
apenas com as suas; faz o bem ao 
próximo; usa suas habilidades para 
o bem comum (Lc 10:29-37; Rm 
13:8-10; 1 Co 14:5,12,26; Fl 2:21). 
O exercício da comunhão é bené-
fico, pois nos ajuda a tomar essas 
atitudes em relação às pessoas.
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06. Por que o exercício da comunhão é benéfico? Por que pode ajudar 
o cristão a vencer o egocentrismo condenado pela Bíblia? Baseie-se 
no comentário e em Lc 10:29-37; Rm 13:8-10; Fl 2:21; 2 Tm 3:1-2.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 17/09 Jo 18:19-38 2Cr 27-28 Sl 84

 Segunda-feira 18/09 Jo 18:38-19:16 2Cr 29 Sl 85

 Terça-feira 19/09 Jo 19:16-42 2Cr 30 Sl 86

 Quarta-feira 20/09 Jo 20:1-18 2Cr 31 Sl 87

 Quinta-feira 21/09 Jo 20:19-31 2Cr 32 Sl 88

 Sexta-feira 22/09 Jo 21 2Cr 33 Sl 89:1-18

 Sábado 23/09 1Jo 1 2Cr 34 Sl 89:19-37

DESAFIO DA SEMANA

Como aprendemos nesta lição, o exercício da comunhão con-
siste em reunir-nos frequentemente com outros cristãos, a fi m de 
obedecer aos mandamentos de mutualidade cristã, desenvolver os 
dons espirituais e crescer em amor fraternal, no contexto de uma 
igreja local. Diante disso, cabe uma pergunta: Você tem realmente 
vivenciado esse exercício em sua vida cristã? 

Faça uma análise realista de seus pensamentos, sentimentos e 
comportamento, à luz do que aprendemos na Escritura Sagrada. 
Se entender que não tem vivido em comunhão, arrependa-se e 
envolva-se o quanto antes com sua igreja local. Se ainda não par-
ticipou de um Pequeno Grupo, por exemplo, faça um esforço para 
frequentar um. Pratique o exercício da comunhão!
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18)

Girolamo Savonarola ou Jerônimo Savonarola (1452-1498) nasceu em Ferrara, 
na Itália. De acordo com relatos, foi um dos precursores da Reforma. Segundo 
alguns biógrafos, Savonarola, ainda em idade precoce, possuía uma inteligência 
rara e avançada. Sempre apoiado por seu avô, um importante médico na socieda-
de italiana, estudou medicina até os 16 anos. Isso acabou tornando-o um devoto, 
o que o levaria, mais tarde, a viver uma vida monástica, na cidade de Bolonha. 
Lá, apegou-se profundamente aos estudos da Bíblia, e, à medida que mais a 
conhecia, mais confrontava seus escritos com a deplorável situação em que se 
encontrava o monastério. 

Anos depois, passou a viver em Florença, onde começou a pregar, e, com isso, 
passou a ganhar importância no meio político. Suas mensagens tinham caráter profé-
tico. Como legislador, foi muito competente, e sua intenção era tornar Florença numa 
teocracia. De qualquer modo, Savonarola foi reconhecido por ser um reformador 
político e moral, numa sociedade arruinada pela corrupção e pela pecaminosidade.

Assista ao vídeo: http://bit.ly/2mJQ8yf

MINHA DECISÃO: Quero não apenas anunciar o evangelho, mas denunciar as 
mazelas e o pecado, sempre apoiado nas verdades bíblicas, contundentes e imutáveis.

MINHA ORAÇÃO: 1) Pelas autoridades e governantes dos países mais ricos 
deste planeta, para que reconheçam que há um Rei mais forte e mais poderoso 
que eles, Jesus Cristo, o único capaz de dar solução às mazelas espirituais enfren-
tadas por seus cidadãos. 2) Pela restauração e renovação espiritual dos crentes 
em todas as partes deste planeta. 3) Pela expansã o do cristianismo no mundo.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
Girolamo Savonarola ou Jerônimo Savonarola

MOMENTO MISSIONÁRIO
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para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: HBJ 376 • Final: BJ 301 | HBJ 302

14 Exercício 
do conserto

30 DE SETEMBRO DE 2017

OBJETIVO
Incentivar o estudante a 
colocar-se na presença de 
Deus, a fi m de ser renovado, 
através do exercício do 
conserto, tornando-se mais 
sensível à ação de Deus 
e acreditando sempre na 
possibilidade do recomeço.

Sexta-feira, 29/09 – 18h05
Sábado, 30/09 – 18h06

Ou acesse goo.gl/I4qrFo

INTRODUÇÃO

Depois de qualquer escorregão e queda, depois 
de qualquer período de frieza espiritual, depois de 
qualquer crise existencial, depois de qualquer pe-
cado, depois de qualquer decepção ou aborreci-
mento com a igreja, depois do desânimo, do luto, 
da traição, da doença, e até mesmo da revolta 
contra Deus, precisamos nos colocar na presença 
do Senhor para sermos renovados.

De tempos em tempos, carecemos de restau-
ração. Então, é necessário descermos à ofi cina 
de Deus, a fi m de sermos consertados por ele. 
Na lição de hoje, a última da série, estudaremos 
sobre o exercício do conserto, que é a arte de 
nos colocarmos contritamente nas mãos do olei-
ro, para que ele refaça o vaso quebrado (Jr 18:1-
8). Veremos o quanto essa prática espiritual é im-
portante para a sobrevivência e o fortalecimento 
na vida cristã. 

TEXTO-BASE
Será que eu não posso fazer com o povo de Israel 
o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês 
estão nas minhas mãos, assim como o barro está 
nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está 
falando. (Jr 18:6)

DD 24/09 Jr 18:1-8

S 25/09 Fp 1:6

TT 26/09 Jo 21:1-8

Q 27/09 Jo 21:9-17

QQ 28/09 Sl 51:1-6

S 29/09 Sl 51:7-12

SS 30/09 Rm 12:2

LEITURA DIÁRIA
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A mensagem trazida ao profeta 
e ao povo de Judá, em Jeremias 
18:1-8, é de esperança. Mediante o 
arrependimento e a disposição do 
seu povo, Deus oferece a possibi-
lidade do conserto, do recomeço. 
O Senhor está dizendo que aquilo 
que não deu ou não está dando cer-
to em nossas vidas pode, simples-
mente, ser corrigido por sua graça. 
Como isso é possível? Vejamos. 

1. Admita a sua limitação: No 
exercício do conserto, devemos ir 
diante de Deus, em oração, reco-
nhecendo a nossa limitação. Ora, 
ninguém é capaz de almejar o con-
serto sem tal reconhecimento. Em 
Jeremias 18:4, vemos a matéria-pri-
ma que é trabalhada pelo oleiro: o 
barro. É isso que somos. O fato de 
sermos comparados com o barro 
revela nossa limitação.

Tal comparação também nos 
remete ao Gênesis, à criação. Lá, 
fomos formados por Deus, a partir 
do barro, feitos conforme a vonta-
de do Criador. No entanto, o ho-
mem pecou, desobedeceu a Deus, 
e a vida perdeu o contorno que o 
Senhor lhe dera. Após o pecado, o 
barro endureceu-se, considerou-se 
autossuficiente e quis contender 
com o oleiro.

No exercício devocional do con-
serto, reconhecemos a necessidade 
de voltar às mãos do oleiro. Somos 

apenas barro, extremamente limita-
dos. Por isso, dependemos do Cria-
dor, nosso oleiro. Deus é aquele que 
faz e refaz quantas vezes for necessá-
rio, até que o vaso se torne perfeito. 
Ele é soberano, e há de completar a 
obra que começou em nós, até o dia 
de Cristo Jesus (Fp 1:6). 

2. Acredite no amor: Nessa ati-
tude de nos colocarmos diante de 
Deus, em busca de renovação e 
avivamento, devemos nos subme-
ter ao seu amor. Em Jeremias 18:3, 
a palavra “entregue” refere-se exa-
tamente ao tamanho do cuidado de 
Deus. É como se fôssemos sua úni-
ca obra, sua única peça, a mais im-
portante e de valor inestimável. O 
oleiro nos dedica tempo e atenção. 

Pedro é um exemplo dessa aten-
ção e desse cuidado. Chorou amar-
gamente, após ter negado Jesus, 
por três vezes (Lc 22:62). Um dos 
sentimentos que certamente inva-
diram seu coração foi a frustração. 
Esse é o mesmo sentimento do 
pai que vê o filho se perdendo, do 
cônjuge que vê o casamento des-
moronar, do profissional que não 
prospera. Pedro chegou a desistir 
de tudo. Mas, ao submeter-se ao 
amor de Cristo, foi restaurado pela 
sua graça (Jo 21:1-17).

O amor de Deus nos revela a sua 
graça, encoraja-nos a prosseguir e 
nos desafia a sermos cada dia me-

I. EXPLICANDO NA BÍBLIA
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lhores. Ao se submeter a esse amor, 
o ser humano encontra abrigo, em 
suas inseguranças; paz, em meio às 
adversidades, e significado para sua 
existência. Nosso Deus é amoroso 
e gracioso. É maravilhoso saber que 
somos amados por ele, mesmo que 
não mereçamos, pois, assim, sabe-
mos que ele estará sempre de braços 
abertos para nos receber e nos curar. 

3. Reconheça as suas falhas: 
Em Jeremias 18:4, está escrito que 
o vaso de barro se estragou em 
suas mãos. O problema não está na 
perícia do oleiro, mas nas falhas do 
próprio barro, que não passam des-
percebidas do oleiro. Ele conhece 
o barro e é capaz de detectar cada 
sujeira, defeito ou imperfeição, en-
quanto suas mãos trabalham. 

Davi teve suas falhas descober-
tas por Deus. Contudo, após ser 
repreendido pelo profeta Natã 
sobre seus pecados, sua atitude 
foi admitir a própria culpa e supli-
car pela misericórdia de Deus, em 
reconhecimento das suas trans-
gressões (Sl 51:1-12). Ele disse: … 
pois eu mesmo reconheço minhas 
transgressões, fiz o que tu reprovas 
e sou pecador. 

Para sermos consertados por 
Deus, precisamos expor, diante 
dele, nossos erros. Devemos dar 
nome aos nossos pecados: Você é 
uma pessoa orgulhosa, autossufi-
ciente, temperamental, intolerante, 
impulsiva, desequilibrada, incons-

tante? Você tem problemas com 
sua sexualidade, com bebidas, com 
drogas? Você rouba, é desonesto 
ou mente? Quais são suas falhas? 
O exercício do conserto passa pela 
admissão de nossas falhas. 

4. Confie no oleiro: Jeremias, 
ao notar o trabalho do oleiro, viu 
que o vaso de barro que ele esta-
va formando estragou-se em suas 
mãos; e ele o refez, moldando ou-
tro vaso de acordo com a sua von-
tade (Jr 18:4). Essa cena demonstra 
o poder do oleiro sobre o barro. As 
imperfeições do barro não foram 
obstáculos para que o oleiro fizesse 
um vaso ao seu gosto. 

Isso significa que cada vez que 
nos aproximamos de Deus, neces-
sitados do seu conserto, podemos 
confiar em seu poder e em sua von-
tade. Ele tem poder sobre o barro! 
Ele faz o que quer! Ele amassa, re-
faz e torna a fazer, mas, se ainda 
não está bom, leva de volta para 
a roda, pega o martelo, quebra e 
começa todo o processo de novo. 

Ele tem poder sobre nossa perso-
nalidade, nosso caráter, nosso tem-
peramento, nossas manias, nosso 
humor, nossas atitudes, nossos pen-
samentos, nosso coração, nossos 
sentimentos, nossas palavras, nossos 
conceitos, nossos vícios, nossa roti-
na, nossa mentira, nossa maldade, 
nossa ignorância, nossa desones-
tidade. Acredite, não há vaso que 
não possa ser consertado, de acor-
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do com a vontade de Deus, sempre 
boa, perfeita e agradável (Rm 12:2).

Como vimos, até aqui, não im-
porta qual a nossa situação: po-
demos contar com a renovação 
de Deus, através do exercício do 
concerto, reconhecendo nossa li-

mitação, submetendo-nos ao amor 
de Deus, admitindo nossas falhas, 
confiando no poder e na vontade 
do oleiro. Agora, você consegue 
entender por que esse exercício 
é essencial na vida cristã? Sempre 
que necessário, pratique-o! 

01. Leia a introdução e responda: Em quais momentos da nossa 
vida precisamos ser restaurados? O que significa o exercício do 
conserto? Leia também Jr 18:1-8.

02. De acordo com o item 1 e 2, responda: Por que é importante 
reconhecermos nossas limitações e acreditarmos no amor de Deus, 
na prática devocional do conserto? Comente a experiência de 
restauração de Pedro, em João 21:1-17. 

03. Após ler o item 3; Jr 18:4; Sl 51:1-12, fale sobre o valor de 
reconhecermos nossas falhas para desfrutarmos de restauração, com 
base no exemplo de Davi. Comente também a frase: “Devemos dar 
nome aos nossos pecados”.

04. Com base no item 4 e Jr 18:4-6; Rm 12:2, responda: Por que, no 
“exercício do conserto”, podemos confiar no poder e na vontade 
do oleiro? Quais são as coisas em nossa vida que podem ser 
consertadas por ele?
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II. EXERCITANDO NA VIDA 

1. No exercício do conserto, podemos perceber o agir do Senhor.

Deus pode usar situações ad-
versas e pessoas diversas para nos 
consertar. No caso de Judá, o exí-
lio foi responsável por levar a na-
ção retornar ao Senhor. Alguém já 
disse que “Deus usa muitas mãos 
diferentes para nos moldar”.1 Por-
tanto, percebamos o agir do oleiro 
e deixemos que ele trabalhe. 

1. Wiersbe (2006:131)

A história estudada hoje eviden-
cia nossa fragilidade: viemos do 
pó e vivemos num corpo frágil (Gn 
2.7; Jó 4:19, 10:9; 2 Co 4:7). Em 
nossa fragilidade, reconheçamos a 
ação de Deus. Ele é capaz de usar 
os ambientes mais improváveis, 
pessoas e circunstâncias mais in-
certas, e, num processo doloroso, 
quebra-nos e faz-nos novamente, 
conforme deseja.

05. Você pode compartilhar com a classe situações, circunstâncias ou 
pessoas através das quais você percebeu claramente a ação de Deus 
para o consertar?

2. No exercício do conserto, devemos usar a chance do recomeço.

Como é bom saber que, em 
Deus, é possível recomeçar! Ao 
sermos restaurados por Deus, re-
cebemos uma nova oportunidade. 
Podemos tentar novamente, com 
a graça de Deus; afinal, “uma vida 
cristã vitoriosa é uma série de reco-
meços”.2 A Bíblia Sagrada está re-
pleta de exemplos de pessoas que 
recomeçaram em algum sentido: 
Adão e Eva, após o pecado, reco-

2. idem

meçaram; Noé e sua família, após 
o dilúvio, recomeçaram.

Abraão deixou tudo e recomeçou; 
Jacó, o enganador, recomeçou; o 
povo de Israel, após o cativeiro, re-
começou; Ezequias ganhou mais 15 
anos e recomeçou; a Mulher samarita-
na, depois de cinco casamentos, reco-
meçou; Bartimeu, depois da cegueira 
recomeçou; Zaqueu, o publicano, 
recomeçou; Pedro, o negador, reco-
meçou; Paulo, o perseguidor, recome-
çou. Portanto, aproveite as chances 
que Deus lhe tem dado e recomece! 
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06. Você já precisou recomeçar e já experimentou a restauração de 
Deus? Compartilhe sua experiência.

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 24/09 1Jo 2 2Cr 35 Sl 89:38-52

 Segunda-feira 25/09 1Jo 3 2Cr 36 Sl 90

 Terça-feira 26/09 1Jo 4 Ed 1-2 Sl 91

 Quarta-feira 27/09 1Jo 5 Ed 3-4 Sl 92

 Quinta-feira 28/09 2Jo  Ed 5-6 Sl 93

 Sexta-feira 29/09 3Jo  Ed 7-8 Sl 94

 Sábado 30/09 Jd Ed 9-10 Sl 95

DESAFIO DA SEMANA 

Aprendemos, na lição de hoje, que há uma solução para nós e 
nossos problemas. Tem jeito para você, para a sua vida, para o seu 
casamento, para a sua vida profi ssional, para o seu namoro, para os 
seus fi lhos, para os seus amigos, para os seus sonhos. O Deus que 
você serve quer restaurá-lo, por meio de sua graça.

Por isso, o desafi o desta semana consiste em elaborar uma lista 
daquilo que precisa ser consertado em sua vida. O que precisa mu-
dar? Há algum vício para abandonar? Algum pecado para deixar? 
Alguma tristeza ou mágoa para apagar? Entregue-se nas mãos do 
oleiro e deixe-o consertar você!
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Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma 
missão no mundo. (João 17:18 )

John G. Paton (1824-1907) foi um missionário escocês que atuou nas ilhas No-
vas Hébridas, atual Vanuatu, no Pacífi co Sul. Antes de viajar para lá com sua espo-
sa, havia atuado como missionário na cidade de Glasgow, Escócia, por dez anos. 
Começou a trabalhar em Tanna, uma ilha habitada por canibais selvagens; mais 
tarde, trabalhou na ilha de Aniwa. Ele ofereceu ao povo Aniwa o primeiro hinário 
e o Novo Testamento traduzido para a sua própria língua. 

Em 1884 e, novamente, em 1892, John Paton fez extensas viagens misisonárias 
para as ilhas Novas Hébridas. Onde quer que fosse, promovia campanhas para 
arrecadar fundos para a missão. Provavelmente, nenhum outro missionário moder-
no criou tanto entusiasmo pela obra missionária entre as igrejas como Paton. Ele 
morreu em Melbourne, Austrália, em 28 de janeiro de 1907, com 83 anos de idade. 

Assista ao vídeo: https://bitly.is/1g3AhR6

MINHA DECISÃO: Quero que o Senhor me tire da acomodação e me envie 
para pregar o evangelho em lugares difíceis, onde são necessários pregadores 
corajosos e destemidos, para a salvação de pessoas.

MINHA ORAÇÃO: 1) Por um verdadeiro avivamento em lugares como Austrá-
lia, Nova Zelândia e Escócia. 2) Por mais entusiasmo na pregação do evangelho 
em nosso país, Brasil. 3) Por mais dedicação na obra missional.

A coisa mais importante é que eu cumpra minha missão, o trabalho que o Se-
nhor Jesus me deu para fazer. (Atos 20:24 – AM)

Seja um mantenedor dos projetos missionários:
Banco Bradesco | Agência 0099 | conta 281419-6

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa
CNPJ: 62.678.412/0001-32

NASCIDOS PARA UMA MISSÃO
John G. Paton

MOMENTO MISSIONÁRIO
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