Sábado, 7 de janeiro de 2017

Oferta de primeiro sábado
Para a sede e uma igreja em Malaui
A República do Malaui é um país encravado no sudeste da África. Antigamente conhecida
como Niassalândia1, faz fronteira com a Zâmbia a noroeste, Tanzânia a nordeste e Moçambique
a sudoeste e sudeste. O país também é apelidado de “o coração quente da África”. Malaui tem
uma população estimada em mais de 16 milhões de pessoas, a maioria das quais se identifica
como cristã (82%), incluindo católicos, presbiterianos, anglicanos, batistas e adventistas do
sétimo dia. Uma minoria significativa se diz muçulmana (13%).
A obra no Malaui começou em 2008, quando um missionário decidiu visitar o país. Um casal
de uma igreja protestante recebeu-o e ajudou-o a encontrar alojamento. O missionário deu-lhes
estudos bíblicos e partilhou também com eles algumas porções do Espírito de Profecia. O casal
ficou muito interessado na mensagem da verdade presente e ofereceu um lugar para os cultos,
convidando todos os sábados outras pessoas para participar.
Quando o missionário deixou o Malaui, foi à igreja na Zâmbia e fez um apelo, indagando se
alguém estaria disponível para ir ao Malaui e ajudar a causa. Pela graça de Deus, um irmão
respondeu, dizendo: “Estou pronto para ir a qualquer lugar aonde Deus quiser me enviar”. Ao
chegar a Malaui, em 2009, esse irmão encorajou aqueles interessados e foi de um lugar a outro
pregando a mensagem. Atualmente há muitos lugares com almas interessadas em nossa
mensagem. Há cerca de 60 membros batizados e mais de 900 membros da escola sabatina,
muitos dos quais estão estudando nossos princípios, preparando-se para o batismo. Pela graça de
Deus, esse país foi organizado como missão em 2013. Somos também muito gratos porque
alguns dos nossos irmãos e irmãs do Brasil doaram meios para a aquisição de um terreno em
Lilongwe, a capital, e pretendemos construir ali a sede e uma igreja. No entanto, o país é muito
pobre. Nossos membros não têm dinheiro para concluir esse projeto. É por isso que apelamos
agora a todos os nossos irmãos, irmãs e amigos ao redor do mundo.
Departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral,
em nome da Missão Malaui.

1

Niassalândia ou Protetorado da Niassalândia foi um protetorado britânico localizado na África, criado em 1907,
quando o antigo Protetorado Britânico da África Central alterou o seu nome. Entre 1953 e 1963, a Niassalândia fez parte
da Federação da Rodésia e Niassalândia. Depois de a Federação ter sido dissolvida, Niassalândia tornou-se quando o
antigo Protetorado Britânico da África Central alterou o seu nome. Entre 1953 e 1963, a Niassalândia fez parte da
Federação da Rodésia e Niassalândia. Depois de a Federação ter sido dissolvida, Niassalândia tornou-se independente da
Grã-Bretanha em 6 de julho de 1964 e foi renomeada Malaui. — Biblioteca virtual do King’s College London/Special
Collections Exhibitions/Nyasaland. Disponível em: < http://bit.ly/2cZ2r4r>. Acesso em 21 set. 2016.
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Lição 1

Sábado, 7 de janeiro de 2017

O chamado deAbraão
“E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu
serás uma bênção” (Gênesis 12:2).
Abraão havia crescido em meio à superstição e paganismo. [...] Mas a verdadeira fé
não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para servi-lO. —
Patriarcas e profetas, p. 125.

Estudo adicional:
Patriarcas e profetas, pp. 125-131 (Cap. 11: “O chamado de Abraão”).

Domingo, 1 de janeiro
1 • DEUS CHAMA ABRAÃO

Ano bíblico: Gênesis 1-3

A • Que chamado Deus fez a Abraão, e quem foi junto com ele? Gênesis 12:1-4; Atos
7:4.
1 Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai,
para a terra que eu te mostrarei. 2 Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e
engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma bênção. 3 Abençoarei aos que te abençoarem, e
amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4
Partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e
cinco anos quando saiu de Harã.
4 Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu,
Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais.
Depois da dispersão1 de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase universal, e o
Senhor deixou afinal os empedernidos transgressores que seguissem seus maus caminhos,
enquanto escolheu a Abraão, da linhagem de Sem, e o fez guardador de Sua lei para as
gerações futuras. — Patriarcas e profetas, p. 125.
B • Por que Deus não revelou imediatamente a Abraão o lugar para onde Ele o
chamava? Hebreus 11:8. Que decisão Abraão precisou tomar ao atender à ordem
de Deus? Gênesis 12:1; Mateus 10:34-38.
8 Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber
por herança; e saiu, sem saber para onde ia.

1

Dispersão: Separação (de pessoas ou coisas) por diferentes lugares ou direções.
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1 Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai,
para a terra que eu te mostrarei.
34 Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada. 35 Porque eu
vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua
sogra; 36 e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. 37 Quem ama o pai
ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do
que a mim não é digno de mim. 38 E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim,
não é digno de mim.
Aquela obediência expedita2 de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem
encontradas em toda Bíblia. [...] Não fora uma pequena prova aquela a que foi assim
submetido Abraão, nem pequeno o sacrifício que dele se exigira. Fortes laços havia para
prenderem-no ao seu país, seus parentes, seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao
chamado. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa. [...] Deus falara, e
Seu servo devia obedecer; o lugar mais feliz da Terra para ele seria aquele em que Deus
quisesse que ele se achasse. — Ibidem, p. 126.

Segunda-feira, 2 de janeiro
2 • AS PROMESSAS

Ano bíblico: Gênesis 4-7

A • Inicialmente, que promessas Deus fez a Abraão? Gênesis 12:2 e 3.
2 Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome; e tu, sê
uma bênção. 3 Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te
amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Foi com o propósito de oferecer os melhores dons do Céu a todos os povos da Terra que
Deus chamou Abraão para sair do meio de seus parentes idólatras, ordenando-lhe que
habitasse na terra de Canaã. “Farei de ti uma grande nação”, disse, “e te abençoarei, e
engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção” (Gênesis 12:2). Abraão foi chamado a
uma posição de grande honra — ser o pai de um povo que, por séculos, seria o guardião e
mantenedor da verdade de Deus para o mundo, o povo através do qual todas as nações da
Terra seriam abençoadas no advento do Messias prometido.
Os homens quase perderam o conhecimento do verdadeiro Deus. Suas mentes foram
obscurecidas pela idolatria. No lugar dos estatutos divinos, que são “santos, justos e bons”
(Romanos 7:12), os homens esforçavam-se para instituir leis de acordo com os propósitos
de seus corações egoístas e cruéis. No entanto, Deus, em Sua misericórdia, não os destruiu.
Propôs dar-lhes a oportunidade de familiarizarem-se com Ele através da Sua igreja.
Determinou que os princípios revelados através de Seu povo fossem o meio de restaurar a
imagem moral de Deus no homem. — Profetas e reis, pp. 15 e 16.

2

Obediência expedita: Obediência rápida, diligente, ativa
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B • Que terra Deus prometeu a Abraão e sua descendência? Gênesis 12:5-7; 13:1418.
5 Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que
haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã; e saíram a fim de irem à terra
de Canaã; e à terra de Canaã chegaram. 6 Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém,
até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. 7 Apareceu, porém, o
Senhor a Abrão, e disse: ë tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar
ao Senhor, que lhe aparecera.
14 E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos, e
olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente; 15
porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. 16 E
farei a tua descendência como o pó da terra; de maneira que se puder ser contado o pó da
terra, então também poderá ser contada a tua descendência. 17 Levanta-te, percorre esta
terra, no seu comprimento e na sua largura; porque a darei a ti. 18 Então mudou Abrão as
suas tendas, e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom; e ali edificou um
altar ao Senhor.
C • O que há de importante no facto de Abraão e seus filhos viverem em tendas?
Hebreus 11:9, 10, 13-16. Que atitude semelhante somos chamados a adotar? 2
Pedro 3:11-14.
9 Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com
Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa; 10 porque esperava a cidade que
tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus.
13 Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas; mas tendo-as visto e
saudado, de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14 Ora, os
que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. 15 E se, na verdade, se
lembrassem daquela donde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. 16 Mas agora
desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha
deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
11 Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não
deveis ser em santidade e piedade, 12 aguardando, e desejando ardentemente a vinda do
dia de Deus, em que os céus, em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se
fundirão? 13 Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova
terra, nos quais habita a justiça. 14 Pelo que, amados, como estais aguardando estas coisas,
procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz;
Esforcemo-nos para ser cristãos (semelhantes a Cristo) em todos os sentidos da palavra,
e deixemos que nosso vestuário, palavras e ações preguem que Cristo está formado no
interior, a esperança da glória, e que nossos olhos estão fitos3 na bendita esperança e na
3

Fitos: Fixados, cravados.
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gloriosa vinda de Jesus. Mostremos àqueles que nos rodeiam que este mundo não é nosso
lar, que somos peregrinos e estrangeiros aqui. — Review and Herald, 10 de junho de 1852.

Terça-feira, 3 de janeiro
3 • O GRANDE ERRO DE LÓ

Ano bíblico: Gênesis 8-11

A • Em que tentação Ló caiu enquanto viajava para a terra prometida com Abraão?
Gênesis 13:5-11; 1 João 2:16 e 17.
5 E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. 6 Ora, a terra não podia
sustentá-los, para eles habitarem juntos; porque os seus bens eram muitos; de modo que
não podiam habitar juntos. 7 Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão,
e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra.
8 Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores
e os teus pastores, porque somos irmãos. 9 Porventura não está toda a terra diante de ti?
Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita; e se a
direita escolheres, irei eu para a esquerda. 10 Então Ló levantou os olhos, e viu toda a
planície do Jordão, que era toda bem regada (antes de haver o Senhor destruído Sodoma e
Gomorra), e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. 11 E
Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente; assim se apartaram
um do outro.
16 Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. 17 Ora, o mundo passa, e a sua
concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.
A região mais fértil de toda a Palestina era o vale do Jordão, lembrando o Paraíso
perdido aos que a viam, e igualando a beleza e produtividade das planícies enriquecidas
pelo Nilo, que haviam deixado tão recentemente. [...] Deslumbrado pela visão de proveitos
mundanos, Ló não tomou em consideração os males morais e espirituais que ali se
encontrariam [nos mercados lotados das ricas e belas cidades]. Os habitantes da planície
eram “grandes pecadores contra o Senhor”; mas a respeito disto ele estava em ignorância,
ou, se o sabia, não o ponderou muito. Ele “escolheu para si toda a campina do Jordão”, e
“armou as suas tendas até Sodoma” (Gênesis 13:11 e 12). Quão pouco previu ele os
terríveis resultados daquela escolha egoísta! — Patriarcas e profetas, p. 133.
B • O que o diabo pretende conseguir através da concupiscência dos olhos? Marcos
4:18 e 19; Mateus 4:8-10.
18 Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos; estes são os que
ouvem a palavra; 19 mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça doutras
coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera.
8 Novamente o Diabo o levou a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do
mundo, e a glória deles; 9 e disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. 10
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Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; porque está escrito: Ao Senhor teu Deus
adorarás, e só a ele servirás.
Se permitirmos que os cuidados e preocupações do mundo ocupem todo o nosso tempo
e atenção, as nossas faculdades espirituais se enfraquecerão e morrerão pela falta de
exercício. — Este dia com Deus, p. 87.
C • Como o lugar que escolhemos para “armar nossa tenda” pode potencialmente
destruir nossa vida espiritual e a de nossa família? Gênesis 13:12 e 13; 19:1, 1216.
12 Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando
as suas tendas até chegar a Sodoma. 13 Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes
pecadores contra o Senhor.
1 À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e,
vendo-os, levantou-se para os receber; prostrou-se com o rosto em terra,
12 Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e
tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar; 13 porque nós
vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o
Senhor nos enviou a destruí-lo. 14 Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de
casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de
destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. 15 E ao
amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas
filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. 16 Ele, porém, se
demorava; pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, à sua mulher, e às suas filhas,
sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade.
Muitos, [...] ao escolherem um lar, olham mais para as vantagens temporais que podem
adquirir do que para as influências morais e sociais que cercarão a eles e suas famílias.
Escolhem um território belo e fértil, ou se mudam para alguma cidade florescente4, na
esperança de conseguir maior prosperidade; mas seus filhos se acham rodeados de
tentações, e muitas vezes formam amizades que são desfavoráveis ao desenvolvimento da
piedade e à formação de um caráter reto. A atmosfera de moralidade frouxa, de
incredulidade, de indiferença às coisas religiosas, tem uma tendência para contrariar a
influência dos pais. [...] Muitos fazem amizades com infiéis e ateus, e lançam sua sorte
com os inimigos de Deus. — Patriarcas e profetas, pp. 168 e 169.

Quarta-feira, 4 de janeiro
4 • AMBIENTE PECAMINOSO

Ano bíblico: Gênesis 12-15

A • O que devemos aprender com a experiência da mulher de Ló? Gênesis 19:26;
Lucas 17:28-33.
4

Florescente: Em desenvolvimento, rica, próspera
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26 Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal.
28 Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam e edificavam; 29 mas no dia em que Ló saiu de Sodoma
choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos; 30 assim será no dia em que o Filho
do homem se há de manifestar. 31 Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens
em casa, não desça para tirá-los; e, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para
trás. 32 Lembrai-vos da mulher de Ló. 33 Qualquer que procurar preservar a sua vida,
perdê-la-á, e qualquer que a perder, conservá-la-á.
[A esposa de Ló] se rebelou contra Deus, porque os juízos dEle trariam ruína a suas
posses e seus filhos. [...] Os convites de misericórdia são dirigidos a todos; e porque nossos
amigos rejeitam o insistente amor do Salvador, nós também nos desviaremos? A redenção
da alma é preciosa. Cristo pagou um preço infinito pela nossa salvação, e ninguém que
aprecie o valor desse grande sacrifício, ou o preço de uma alma, desprezará a misericórdia
de Deus, que se lhe oferece, porque outros preferem fazê-lo. — Patriarcas e profetas, pp.
161 e 162.
B • Mesmo tendo escapado de Sodoma, que efeito moral a cidade já havia causado às
filhas de Ló? Gênesis 19:30-38; Levítico 18:6 e 7.
30 E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele; porque temia
habitar em Zoar; e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. 31 Então a primogênita
disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o
costume de toda a terra; 32 vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele,
para que conservemos a descendência de nosso pai. 33 Deram, pois, a seu pai vinho a
beber naquela noite; e, entrando a primogênita, deitou-se com seu pai; e não percebeu ele
quando ela se deitou, nem quando se levantou. 34 No dia seguinte disse a primogênita à
menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai; demos-lhe vinho a beber também
esta noite; e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de
nosso pai. 35 Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite; e,
levantando-se a menor, deitou-se com ele; e não percebeu ele quando ela se deitou, nem
quando se levantou. 36 Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai.
6 Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua
nudez. Eu sou o Senhor. 7 Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a de tua
mãe; ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez.
Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo
aquilo por cujo amor ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Mas a
maldição de Sodoma seguiu-o mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o
resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral do mesmo se
entretecera de tal maneira com o caráter delas que não podiam discernir entre o bem e o
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mal. A única posteridade5 de Ló, os moabitas e amonitas, foram tribos vis, idólatras,
rebeldes a Deus. — Ibidem, pp. 167 e 168.
C • Nestes últimos dias, qual é o lugar mais seguro para “armar nossas tendas”,
enquanto prosseguimos rumo à terra prometida, e por quê? Gênesis 2:7 e 8;
Judas, versículos 5-7.
7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da
vida; e o homem tornou-se alma vivente. 8 Então plantou o Senhor Deus um jardim, da
banda do oriente, no Éden; e pôs ali o homem que tinha formado.
5 Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isto, que,
havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não
creram; 6 aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria
habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia,
7 assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se
prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo,
sofrendo a pena do fogo eterno.
Enquanto Deus me der poder para falar a nosso povo, continuarei a convidar os pais a
que deixem as cidades e formem lares no campo, onde possam cultivar o solo e aprender do
livro da natureza as lições de pureza e simplicidade. As obras da natureza são ministros
silenciosos de Deus, a nós dados para que nos ensinem verdades espirituais. Elas nos falam
do amor de Deus e declaram a sabedoria do grande Artista. — O lar adventista, pp. 146 e
147.

Quinta-feira, 5 de janeiro
5 • FAZENDO FIRME NOSSA VOCAÇÃO

Ano bíblico: Gênesis 16-19

A • A que devemos estar atentos, já que fomos chamados, como Abraão, à terra
prometida? 2 Pedro 1:10 e 11; Mateus 22:14.
10 Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição;
porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 11 Porque assim vos será amplamente
concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
14 Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Ninguém precisa perder a vida eterna. Todo aquele que preferir aprender diariamente do
Mestre Celestial, fará firme sua vocação e eleição. Humilhemos perante Deus o nosso
coração, e prossigamos em conhecer o Senhor, pois conhecê-lO devidamente é vida
eterna. [...]

5

Posteridade: Descendência (descendentes de Ló)
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Não podemos correr o risco de deixar que qualquer coisa nos separe de Deus e do Céu.
Nesta vida temos de ser participantes da natureza divina. Irmãos e irmãs, vocês têm apenas
uma vida para viver. Oh, seja ela uma vida de virtude, vida escondida com Cristo em
Deus! — Nos lugares celestiais, p. 29.
B • Somente quem conseguirá chegar à terra prometida? Apocalipse 17:14; Hebreus
3:12-14.
14 Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos
senhores e o Rei dos reis; vencerão também os que estão com ele, os chamados, e eleitos, e
fiéis.
12 Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de
incredulidade, para se apartar do Deus vivo; 13 antes exortai-vos uns aos outros todos os
dias, durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo
engano do pecado; 14 porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que
guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial;
A obra de vencer o mal deve ser feita mediante a fé. Os que entram no campo de batalha
acharão que devem cingir6 toda a armadura de Deus. O escudo da fé será sua defesa,
habilitando-os a serem mais que vencedores. Coisa alguma servirá, a não ser isto: fé no
Senhor dos exércitos, e obediência às Suas ordens. Vastos exércitos, providos de quaisquer
outros recursos, de nada servirão no último grande conflito. Sem fé, um exército de anjos
não poderia ser auxílio. Somente a fé viva os tornará invencíveis, e os habilitará a estar em
pé no dia mau, firmes, imóveis, conservando inalterável até o fim o princípio de sua
confiança. — Conselhos aos professores, pais e estudantes, pp. 182 e 183.

Sexta-feira, 6 de janeiro
PARA VOCÊ REFLETIR

Ano bíblico: Gênesis 20-22

1. O que significa amar nossa família mais do que amamos a Cristo?
2. Como podemos dizer que somos peregrinos e forasteiros hoje?
3. Explique como o lugar que escolhemos para morar pode afetar o nosso destino.
4. Quais são os perigos de viver em lugares próximos às cidades pecaminosas?
5. Por que nem todos os chamados são também escolhidos?

Sábado, 7 de janeiro

Ano bíblico: Gênesis 23-25
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