6, Agosto, 2016

Lição 6 — A conspiração da incredulidade

Pág. 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Lição 6

Sábado, 6 de agosto de 2016

A conspiração da incredulidade
Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração; e não temais o
seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai; e
seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro (Isaías 8:12 e 13).
[Deus] chama homens que devem permanecer separados dos inimigos da verdade.
Ele chama homens que não ousarão recorrer à força humana através de parceria
com os mundanos a fim de garantirem os meios para fazer avançar Sua obra —
ainda que seja para a construção de instituições. — Conselhos sobre saúde, p. 290.

Estudo adicional:
The Ministry of Healing, pp. 183-200.

Domingo, 31 de julho
1 • EXTREMA APOSTASIA

Ano bíblico: Isaías 30-33

A • Explique a extensão das condições adversas que os poucos fiéis de Deus tiveram
de enfrentar durante o reinado de Acaz, rei de Judá. 2 Crônicas 28:1-4. Como
Miqueias descreveu a situação? Miqueias 7:2 e 4.
1 Tinha Acaz vinte anos de idade quando começou a reinar e dezasseis anos reinou em
Jerusalém; e não fez o que era reto aos olhos do SENHOR, como Davi, seu pai. 2 Antes,
andou nos caminhos dos reis de Israel e, demais disso, fez imagens fundidas a baalins. 3
Também queimou incenso no vale do Filho de Hinom, e queimou os seus filhos, conforme
as abominações dos gentios que o SENHOR tinha desterrado de diante dos filhos de Israel.
4 Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo
de toda árvore verde.
2 Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto; todos armam
ciladas para sangue; caça cada um a seu irmão com uma rede.
4 O melhor deles é como um espinho; o mais reto é pior do que o espinhal; veio o dia dos
teus vigias, veio a tua visitação; agora será a sua confusão.
Ao tomar posse do trono, Acaz colocou Isaías e seus colaboradores diante de condições
mais terríveis do que qualquer que já tivessem enfrentado no reino de Judá. Muitos que
vinham resistindo à influência sedutora de práticas idólatras estavam agora sendo
persuadidos a participar na adoração de divindades pagãs. Príncipes de Israel vinham se
mostrando indignos da confiança neles depositada; falsos profetas surgiram com
mensagens desencaminhadoras. Até mesmo alguns sacerdotes estavam ensinando em troca
de dinheiro. Contudo, os líderes da apostasia ainda mantinham a aparência de culto divino
e se consideravam parte do povo de Deus. — Profetas e reis, p. 322.
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“Os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas” (Isaías 3:12).
Durante o reinado de Acaz isso foi literalmente verdade. [...]
As forças do bem estavam em rápida diminuição, enquanto as forças do mal se
multiplicavam. — Ibidem, p. 324.

Segunda-feira, 1 de agosto
2 • UMA ÍMPIA ALIANÇA

Ano bíblico: Isaías 34-37

A • Qual foi o apelo de Deus durante a crise no tempo de Acaz? Miqueias 6:1-5.
Como Ele descreveu a situação, e o que fez a respeito disso? Isaías 28:5-13.
1 Ouvi, agora, o que diz o SENHOR: Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os
outeiros a tua voz. 2 Ouvi, montes, a contenda do SENHOR, e vós, fortes fundamentos da
terra; porque o SENHOR tem uma contenda com o seu povo e com Israel entrará em juízo.
3 Ó povo meu! Que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. 4
Certamente, te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi; e pus diante de ti a
Moisés, Arão e Miriã. 5 Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e
do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal; para que conheças as
justiças do SENHOR.
5 Naquele dia, o SENHOR dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa
para os restantes de seu povo; 6 e será espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por
fortaleza para os que fazem recuar a peleja até à porta. 7 Mas também estes erram por
causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham; até o sacerdote e o profeta erram
por causa da bebida forte; são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da
bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. 8 Porque todas as suas mesas
estão cheias de vômitos e de imundícia; não há nenhum lugar limpo. 9 A quem, pois, se
ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao
arrancado dos seios? 10 Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais
mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra: um pouco aqui, um pouco ali. 11 Pelo
que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo, 12 ao qual disse: Este é o
descanso, dai descanso ao cansado; e este é o refrigério; mas não quiseram ouvir. 13
Assim, pois, a palavra do SENHOR lhes será mandamento sobre mandamento,
mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra: um pouco aqui,
um pouco ali; para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam
presos.
Em todas as épocas, por amor dos que permaneceram leais, e ao mesmo tempo, por
causa do Seu infinito amor pelo perdido, Deus tem tolerado os rebeldes, e os aconselha a
deixarem seu mau caminho e voltarem para Ele. “Mandamento sobre mandamento, regra
sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali” (Isaías 28:10), Ele tem ensinado aos pecadores
o caminho da justiça usando homens por Ele indicados.
E assim foi durante o reinado de Acaz. Convite sobre convite foi enviado ao extraviado
Israel para que voltasse a servir a Jeová. Carinhosas foram as súplicas dos profetas; e ao
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estarem diante do povo, insistindo fervorosamente ao arrependimento e reforma, suas
palavras produziam fruto para a glória de Deus. — Profetas e reis, pp. 324, 325.
B • Enquanto Acaz ignorava os apelos dos profetas e continuava em seu caminho de
idolatria, o que finalmente o assustou? 2 Reis 16:5. Por que Deus permitiu que
isso acontecesse? 2 Crônicas 29:6-8.
5 Então, subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém,
à peleja; e cercaram Acaz, porém não o puderam vencer.
6 Porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do SENHOR, nosso
Deus, e o deixaram; e desviaram o rosto do tabernáculo do SENHOR e lhe voltaram as
costas. 7 Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não
queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. 8 Pelo
que veio grande ira do SENHOR sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à
assolação, e ao assobio, como vós o estais vendo com os vossos olhos.
Se Acaz e os principais homens de seu reino tivessem permanecido leais ao Altíssimo,
não ficariam amedrontados com respeito à aliança tão antinatural que se formou contra
eles. Mas a constante desobediência os deixou sem forças. Tomados de pavor diante das
prováveis punições de um Deus ofendido, “se moveu o coração do rei, e o coração do seu
povo, como se movem as árvores do bosque com o vento” (Isaías 7:2). — Ibidem, pp. 328,
329.
C • Que mensagem, então, foi dada a Acaz naquele momento decisivo? Isaías 7:4-9.
Como o rei respondeu? 2 Reis 16:6-8.
4 E dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te; não temas, nem se desanime o teu coração por causa
destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e
do filho de Remalias. 5 Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e
com o filho de Remalias, dizendo: 6 Vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e
repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. 7 Assim diz o
SENHOR Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. 8 Mas a cabeça da Síria
será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim; e, dentro de sessenta e cinco anos, Efraim
será quebrantado e deixará de ser povo. 9 Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a
cabeça de Samaria, o filho de Remalias; se o não crerdes, certamente, não ficareis firmes.
6 Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate
os judeus; e os siros vieram a Elate e habitaram ali até ao dia de hoje. 7 E Acaz enviou
mensageiros a Tiglate-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho; sobe e
livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim.
8 E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na Casa do SENHOR e nos tesouros da casa
do rei e mandou um presente ao rei da Assíria.
Como teria sido bom para o reino de Judá se Acaz tivesse recebido essa mensagem
como se fosse do Céu. Contudo, escolhendo confiar em recursos humanos, buscou ajuda
entre os pagãos. — Ibidem, p. 329.
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Terça-feira, 2 de agosto
Ano bíblico: Isaías 38-40
3 • ESPERANÇA NO MOMENTO MAIS SOMBRIO
A • Como somos advertidos a respeito dos amargos resultados da aliança de Acaz
com a Assíria? 2 Crônicas 28:14-23.
14 Então, os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de
toda a congregação. 15 E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, e
tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus; e os
vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram; e a todos os que
estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a Cidade das Palmeiras, a
seus irmãos; depois, voltaram para Samaria. 16 Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir
aos reis da Assíria, que o ajudassem. 17 Além disso, também os edomitas vieram, e
feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro. 18 Também os filisteus deram sobre as
cidades da campina e do Sul de Judá e tomaram Bete-Semes, e Aijalom, e Gederote, e
Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Timna, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os
lugares da sua jurisdição; e habitaram ali. 19 Porque o SENHOR humilhou a Judá por
causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar
contra o SENHOR. 20 E veio a ele Tiglate-Pileser, rei da Assíria; porém o pôs em aperto e
não o fortaleceu. 21 Porque Acaz tomou uma porção da Casa do SENHOR, e da casa do
rei, e dos príncipes e a deu ao rei da Assíria; porém não o ajudou. 22 E, ao tempo em que
este o apertou, então, ainda mais transgrediu contra o SENHOR; ele mesmo, o rei Acaz.
23 Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses
dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem. Porém eles foram a
sua ruína e de todo o Israel.
A homenagem oferecida despertou a cobiça da Assíria, e essa nação traiçoeira logo
ameaçou invadir e saquear Judá. Acaz e seus infelizes súbditos foram agora perseguidos
pelo terror de cair completamente nas mãos dos cruéis assírios. — Profetas e reis, p. 329.
B • Qual foi a pior parte da apostasia de Acaz? 2 Crônicas 28:24-27.
24 E ajuntou Acaz os utensílios da Casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas
da Casa do SENHOR, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. 25 Também
em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses; assim provocou à
ira o SENHOR, Deus de seus pais. 26 O resto, pois, de seus actos e de todos os seus
caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história
dos reis de Judá e de Israel. 27 E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em
Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel; e Ezequias, seu filho,
reinou em seu lugar.
Ao aproximar-se o fim do governo do rei apóstata, ele ordenou que as portas do templo
fossem fechadas. O serviço sagrado foi interrompido. Os castiçais não ficariam mais
acesos perante o altar. Ofertas não seriam mais apresentadas pelos pecados do povo. O
suave incenso não subiria mais ao alto na hora do sacrifício da manhã e da tarde.
Esvaziando o pátio da casa de Deus, e trancando suas portas, os habitantes da ímpia cidade
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ergueram altares, de modo arrogante, para a adoração de divindades pagãs nas esquinas
das ruas de toda Jerusalém. Aparentemente o paganismo tinha triunfado; os poderes das
trevas eram quase vitoriosos. — Ibidem, p. 330.
C • Por que confederações são tão perigosas? O que podemos aprender com a
mensagem de esperança dada ao remanescente pelo profeta Isaías? Isaías 8:9-14.
9 Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados; dai ouvidos, todos os que sois de
longínquas terras; cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em
pedaços. 10 Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado; dizei a palavra, e ela não
subsistirá, porque Deus é connosco. 11 Porque assim o SENHOR me disse com uma forte
mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: 12 Não chameis
conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração; e não temais o seu temor, nem
tampouco vos assombreis. 13 Ao SENHOR dos Exércitos, a ele santificai; e seja ele o
vosso temor, e seja ele o vosso assombro. 14 Então, ele vos será santuário, mas servirá de
pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel; de laço e rede, aos
moradores de Jerusalém.
Mas em Judá viviam alguns poucos fiéis que não interromperam sua obediência a
Jeová. Recusaram com firmeza a idolatria. Isaías, Miqueias e seus associados olhavam
com esperança para esses fiéis quando viam a ruína operada durante os últimos anos de
Acaz. Seu santuário fora fechado, mas esses fiéis receberam a certeza: “Deus é connosco”
(Isaías 8:10). — Idem.
Uma pergunta tem sido feita: “O que você quer dizer com uma confederação? Quem
tem formado confederações?” Você sabe — uma confederação é uma união de homens em
uma obra que não carrega o selo de pureza e inabalável integridade. — The SDA Bible
Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1142.

Quarta-feira, 3 de agosto
4 • UM PRINCÍPIO ETERNO

Ano bíblico: Isaías 41-44

A • Que advertências nos protegerão do erro de formar alianças com aqueles que não
estão unidos à Verdade Presente? Isaías 31:1-3.
1 Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos! Têm confiança
em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos; e não atentam
para o Santo de Israel e não buscam ao SENHOR. 2 Todavia, também ele é sábio, e fará
vir o mal, e não retirará as suas palavras; ele se levantará contra a casa dos malfeitores e
contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. 3 Porque os egípcios são homens e não
Deus; e os seus cavalos, carne e não espírito; e, quando o SENHOR estender a mão, todos
cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos.
Satanás está movimentando o poder das profundezas a fim de inspirar homens para
formarem alianças e confederações contra a luz e contra a Palavra de Deus. Infidelidade,
papado e semi-papado estão se aproximando demais do professo cristianismo. As noções
deficientes acerca da inspiração, a exaltação das ideias humanas dos “sábios” têm
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colocado o talento humano além da sabedoria divina. A assim chamada ciência é posta
acima do poder da piedade vital. Tudo isso é um sinal dos últimos dias. — That I May
Know Him, p. 345.
Todos necessitam de cuidadosa sabedoria a fim de investigar o mistério da iniquidade,
que tem atuado tão amplamente no encerramento da história da Terra. A revelação de
Deus quanto à detestável obra dos habitantes das potências que dominam este mundo, os
quais se unem em sociedades secretas e confederações, desonrando a Lei de Deus, deveria
levar os que têm a luz da verdade a se manterem afastados de todos esses males. Os falsos
religiosos do mundo têm manifestado mais e mais suas más obras. Há apenas dois partidos
— os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que lutam contra a Sua Lei. —
Manuscript Releases, vol. 8, p. 322.
B • Que princípio bíblico adverte contra as confederações? 2 Coríntios 6:14-18.
14 Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque que sociedade tem a justiça
com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 15 E que concórdia há entre
Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 16 E que consenso tem o templo de
Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles
habitarei e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 17 Pelo que
saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e eu vos
receberei; 18 e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor
Todo-poderoso.
Os ímpios são amarrados em feixes, ligados em relações de confiança, por meio de
sindicatos e confederações. Não podemos ter nenhuma parte com essas organizações.
Deus é o nosso Padrão, nosso Governador; e Ele nos chama para uma completa separação
do mundo. [...] Se nos recusarmos a tomar essa atitude, e continuarmos a nos articular com
o mundo, vendo cada questão sob um ponto de vista mundano, nos tornaremos iguais ao
mundo. Quando a política e as ideias mundanas controlarem nossas transações, será um
sinal claro de que não estamos mais sobre a elevada e santa plataforma da verdade eterna.
— The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1142.
Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservem-se fora e bem
longe deles, irmãos. Não tenham nada que ver com eles. Por causa dessas uniões e
confederações, em breve será muito difícil para nossas instituições levarem avante seu
trabalho nas cidades. — Mensagens escolhidas, vol. 2, p. 142.

Quinta-feira, 4 de agosto
5 • UM CONCEITO DE LONGO ALCANCE

Ano bíblico: Isaías 45-48

A • Como a Inspiração descreve o viver agitado na cidade, bem como as alianças que
tal ambiente exige? Em contraste, como seria a existência pacífica que Deus quer
para o Seu povo? Naum 2:4; Lamentações 5:4; Isaías 32:17-19.
4 Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas; o seu parecer é como o de
tochas, correrão como relâmpagos.
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4 A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha.
17 E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança, para
sempre. 18 E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em
lugares quietos de descanso, 19 ainda que caia saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja
inteiramente abatida.
Durante anos, o aviso foi dado ao nosso povo: “Saiam de Battle Creek!” Mas devido
aos muitos interesses estabelecidos ali, era conveniente ficarem, e as pessoas não
conseguiam ver por que deveriam partir. [...]
Leve, se possível, a escola de Battle Creek. Vá para um lugar onde não há pessoas da
nossa fé, e estabeleça a escola em um local com abundância de terra, a fim de que os
estudantes sejam educados em uma correta direção. [Os pastores Spalding e Magan]
obedeceram às instruções dadas. Foi o primeiro passo e tem sido um sucesso. Deus está
muito satisfeito com isso. — The General Conference Bulletin, 6 de abril de 1903.
No plano de Deus para Israel, toda família tinha um lar no campo, e terreno suficiente
para o cultivo. Assim eram proporcionados tanto os meios como o incentivo para uma vida
útil, ativa e independente. E nenhuma medida humana jamais superou esse plano. Nas
profundezas da Terra há bênçãos ocultas para os que têm coragem, disposição e
perseverança para conquistar seus tesouros. Os pais e mães que possuem um pedaço de
terra e um lar confortável são reis e rainhas. Uma residência dispendiosa, mobília
trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporcionam as condições essenciais a uma
vida útil e feliz. — A fé pela qual eu vivo, p. 260.

Sexta-feira, 5 de agosto
PARA VOCÊ REFLETIR

Ano bíblico: Isaías 49-51

1. Até que ponto a apostasia de Acaz levou o povo de Judá?
2. Como a aliança de Acaz com a Assíria revelou grave incredulidade?
3. Quando os serviços do templo foram interrompidos, como Deus consolou os fiéis?
4. Qual é o real problema envolvido na formação de alianças?
5. Por que o campo é um bom lugar de moradia para as pessoas de nossa fé,
especialmente nos dias de hoje?

Sábado, 6 de agosto

Ano bíblico: Isaías 52-55
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