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Sábado, 4 de fevereiro de 2017

Oferta de primeiro sábado
Para tragédias mundiais
e assistência social
“[O Senhor] que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos” (Salmos 146:7).
O Senhor Jesus disse: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”
(Mateus 5:7). Os pobres estão à nossa volta, assim como os aflitos, os tristes, os angustiados e
os que estão prestes a perecer. Hoje, como nunca, há grande necessidade do exercício da
misericórdia. Deus nos fez Seus mordomos, e não deve ser responsabilizado pelo sofrimento,
miséria, nudez e falta de humanidade. O Senhor fez ampla provisão para todos nós. Tem-nos
suprido amplamente para que possamos aliviar as necessidades dos sofredores e desfavorecidos.
Todos os dias ouvimos notícias de terremotos, guerras, inundações, erupções vulcânicas e
outros desastres e tribulações através do mundo, resultando em destruição, grandes danos a
propriedades e perda de vidas. Assim que somos alertados sobre qualquer calamidade,
imediatamente entramos em ação para atender às necessidades das pessoas. A maneira como
reagimos depende em grande parte da natureza do desastre, o país onde aconteceu e a situação
econômica e geopolítica vigentes. Imediatamente começamos a avaliar a situação para
determinar as ações mais apropriadas.
Além disso, em tempos de paz, o Departamento de Assistência Social provê auxílio através de
financiamento mediante propostas; assistência técnica, treinamento, orientação, verificação e
implementação de projetos. Chegando ao nosso conhecimento alguma necessidade, buscamos
apoiar, fornecendo supervisão e orientação, conforme a demanda. Nosso objetivo é capacitar a
igreja local para atender às necessidades de sua comunidade, seja por meio de alimentos, roupas,
cobertores, abrigo ou através de apoio emocional e aconselhamento.
Compartilhar o amor de Deus através do mundo pode ser comparado com um avião que
precisa de combustível para movimentá-lo. Suas ofertas liberais são o combustível que
impulsiona quase todos os meios de ajuda aos necessitados. Sem o seu envolvimento e sem esse
combustível, nossos melhores esforços certamente serão também um desastre. É difícil para
todos irem ao local em que aconteceu a calamidade, mas os seus meios podem ir longe.
Apelamos a você a fim de que seu coração seja tocado para participar dessa nobre missão. Por
favor, doe generosamente para essa causa!
Seus irmãos do Departamento de Assistência Social
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Lição 5

Sábado, 4 de fevereiro de 2017

Osverdadeirosfilhos de Abraão
“Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão” (Gálatas 3:7).
Todo aquele que se humilhar como uma criança, que receber e obedecer à palavra de
Deus com a simplicidade de uma criança, estará entre os eleitos de Deus. — Nossa alta
vocação, p. 77.

Estudo adicional:
Nossa alta vocação, pp.75-79; Profetas e reis, pp. 367-372 (Cap. 31: “Esperança para os
gentios”).

Domingo, 29 de janeiro
1 • OS VERDADEIROS FILHOS DE ABRAÃO

Ano bíblico: Êxodo 34-36

A • Quando a Bíblia menciona os verdadeiros filhos de Abraão como sendo os
israelitas genuínos, a quem se refere? Romanos 9:6-8; Gálatas 3:7-9.
6 Não que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os que são de Israel são
israelitas; 7 nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque será
chamada a tua descendência. 8 Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus;
mas os filhos da promessa são contados como descendência.
7 Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. 8 Ora, a Escritura,
prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova
a Abraão, dizendo: Em ti serão abençoadas todas as nações. 9 De modo que os que são da
fé são abençoados com o crente Abraão.
A Isaías foi dado tornar bem claro a Judá a verdade de que entre o Israel de Deus
deviam ser contados muitos que não eram descendentes de Abraão segundo a carne. Esse
ensino não estava em harmonia com a teologia de seu século; não obstante, ele proclamou
destemidamente as mensagens que Deus lhe dera, e levou esperança a muitos corações
ansiosos de alcançar as bênçãos espirituais prometidas à semente de Abraão. — Profetas
e reis, p. 367.
B • Como podem os gentios, que não são filhos por descendência literal, ser
considerados verdadeira semente de Abraão? Romanos 9:30; 4:11, 12, 16 e 17.
30 Que diremos pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça,
mas a justiça que vem da fé.
11 E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era
circuncidado, para que fosse pai de todos os que crêem, estando eles na incircuncisão, a
fim de que a justiça lhes seja imputada, 12 bem como fosse pai dos circuncisos, dos que
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não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso
pai Abraão, antes de ser circuncidado.
16 Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a
promessa seja firme a toda a descendência, não somente à que é da lei, mas também à que
é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. 17 (como está escrito: Por pai de muitas
nações te constituí) perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e
chama as coisas que não são, como se já fossem.
Todos os que por meio de Cristo se tornassem filhos da fé seriam contados como
semente de Abraão; eram herdeiros das promessas do concerto; como Abraão, eram
chamados a guardar e tornar conhecidos ao mundo a Lei de Deus e o evangelho de Seu
Filho. — Patriarcas e profetas, p. 476.

Segunda-feira, 30 de janeiro
2 • ADOTADOS COMO FILHOS DE ABRAÃO

Ano bíblico: Êxodo 37 e 38

A • Através da fé em Cristo como Semente prometida de Abraão, em que família
somos adotados? Romanos 8:14-16; Gálatas 4:4-7.
14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
15 Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas
recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai! 16 O Espírito mesmo
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus;
4 mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido
debaixo de lei, 5 para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a
adoção de filhos. 6 E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de
seu Filho, que clama: Aba, Pai. 7 Portanto já não és mais servo, mas filho; e se és filho, és
também herdeiro por Deus.
Deus quer que todos os homens se salvem, pois amplas providências foram tomadas ao
dar Seu Filho unigénito para pagar o resgate do homem. Os que perecem perecerão por
haverem recusado ser adotados como filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. O orgulho
do homem impede-o de aceitar as providências da salvação. — Nossa alta vocação, p. 78.
B • Como o sacrifício de Cristo pode tornar alguém um filho de Deus, mesmo um filho
na fé, e a quem isso se aplica? Gálatas 3:27-29.
27 Porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. 28 Não há
judeu nem grego; não há escravo nem livre; não há homem nem mulher; porque todos vós
sois um em Cristo Jesus. 29 E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e
herdeiros conforme a promessa.
Os homens podem realizar grandes feitos aos olhos do mundo; suas conquistas podem
ser muitas e de uma ordem elevada na óptica humana, mas todo talento, toda habilidade,
toda capacidade do mundo falhará em transformar o caráter e tornar um filho degradado do
pecado em filho de Deus, herdeiro dos céus. Os homens não têm poder para justificar a
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alma e santificar o coração. [...] O maior dom do Céu, o Unigênito do Pai, cheio de graça e
de verdade, é o único capaz de resgatar os perdidos. [...] O sacrifício de Cristo na cruz do
Calvário é uma realidade que supera todo o poder opressivo do pecado; e quando o senso
do pecado pesa sobre o coração do pecador, e o fardo parece insuportável, Jesus o convida a
olhar para Ele e viver. — The Signs of the Times, 2 de maio de 1892.
C • Explique por que os filhos de Abraão provêm de todas as tribos e nações, em vez
de serem só de Israel. Apocalipse 7:9 e 10; Gênesis 17:4-6; Atos 10:34 e 35.
9 Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de
todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença
do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos; 10 e clamavam
com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro.
4 Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações; 5 não mais
serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome; pois por pai de muitas nações te hei
posto; 6 far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti;
34 Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade reconheço que Deus não faz
acepção de pessoas; 35 mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e
pratica o que é justo.
Cristo não fazia distinção de nacionalidade, classe social nem credo. Os escribas e
fariseus queriam monopolizar todos os dons do Céu em favor da sua localidade e nação,
com exclusão do restante da família no mundo inteiro. Cristo, porém, veio para derrubar
todo muro de separação. Veio para mostrar que o dom da Sua misericórdia e amor, como o
ar, a luz e a chuva que refrigera o solo, não reconhece limites. — Testemunhos para a
igreja, vol. 9, p. 190.

Terça-feira, 31 de janeiro
3 • OS FALSOS FILHOS DE ABRAÃO

Ano bíblico: Êxodo 39 e 40

A • Por que a maioria dos descendentes literais de Abraão não se qualificava como
verdadeiros israelitas, aos olhos de Deus? Romanos 10:1-4.
1 Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para sua
salvação. 2 Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com
entendimento. 3 Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a
sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. 4 Pois Cristo é o fim da lei para justificar
a todo aquele que crê.
[...] os judeus, por seus pecados, estavam separando-se de Deus. Eram incapazes de
discernir o profundo significado espiritual do seu sistema de sacrifícios. Em sua justiça
própria confiaram em suas próprias obras, nos sacrifícios e ordenanças em si, em vez de
descansar nos méritos dAquele a quem todas essas coisas apontavam. Assim, “procurando
estabelecer a sua própria justiça” (Romanos 10:3), edificaram-se sobre um formalismo
autossuficiente. Faltando-lhes o Espírito e a graça de Deus, procuraram preencher a
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ausência mediante rigorosa observância das cerimônias e ritos religiosos. Não contentes
com as ordenanças que o próprio Deus havia designado, obstruíram os mandamentos
divinos com incontáveis exigências por si mesmos tramadas. Quanto mais se distanciavam
de Deus, mais rigorosos eram na observância dessas formas. — Profetas e reis, pp. 708 e
709.
B • Qual é a única maneira pela qual podemos ser justificados diante de Deus?
Gálatas 3:11 e 12; 2:16. Que mudança será evidente na vida daqueles que foram
justificados pela fé?
11 É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque: O justo viverá da
fé; 12 ora, a lei não é da fé, mas: O que fizer estas coisas, por elas viverá.
16 sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim, pela fé em
Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em
Cristo, e não por obras da lei; pois por obras da lei nenhuma carne será justificada.
A justificação é inteiramente de graça, e não adquirida por quaisquer obras que o
homem caído possa fazer. — Fé e obras, p. 20.
O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação; mas tanto o nosso título ao
Céu, como nossa idoneidade1 para ele, encontram-se na justiça de Cristo. O Senhor nada
pode fazer para a restauração do homem enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e
despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. Pode então receber o dom que Deus
está à espera de conceder. — O Desejado de Todas as Nações, p. 300.
Aquele que se esforça para alcançar o Céu por suas próprias obras em observar a Lei
está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião
meramente legal2, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou
melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e
do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz
operação do Espírito Santo. — Ibidem, p. 172.

Quarta-feira, 1 de fevereiro
4 • SERVOS DE ABRAÃO

Ano bíblico: Levítico 1-4

A • Os que não abraçam a fé de Abraão em Cristo como o Descendente prometido são
considerados servos, em vez de filhos ou filhas. O que acontecerá com eles?
Gênesis 16:3-6; Gálatas 4:30 e 31.
3 Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a
Abrão seu marido, depois de Abrão ter habitado dez anos na terra de Canaã. 4 E ele
conheceu a Agar, e ela concebeu; e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada
aos seus olhos. 5 Então disse Sarai a Abrão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida a
1

Idoneidade: Qualidade de quem é idôneo; que tem condições para desempenhar certos cargos e funções; aptidão,
capacidade, competência.
2
Legal: No sentido de estar de acordo com a Lei. Não confundir com “legal”: (uso coloquial) empregado para “pessoa legal”,
pessoa boa, “bacana”.
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mim; pus a minha serva em teu regaço; vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos
seus olhos; o Senhor julgue entre mim e ti. 6 Ao que disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva
está nas tuas mãos; faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua
face.
30 Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o
filho da escrava herdará com o filho da livre. 31 Pelo que, irmãos, não somos filhos da
escrava, mas da livre.
Noé e sua casa estavam dentro da arca; “e o Senhor os fechou por fora”. [...] A porta
maciça, que era impossível àqueles que dentro estavam fechar, girou vagarosamente ao seu
lugar por meio de mãos invisíveis. Noé ficou encerrado, e os que rejeitaram a misericórdia
de Deus, excluídos. O selo do Céu estava naquela porta; Deus a havia fechado, e somente
Deus a poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar Sua intercessão pelo homem culpado,
antes de Sua vinda nas nuvens do céu, a porta da misericórdia se fechará. A graça divina
não mais restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram
a misericórdia. — Patriarcas e profetas, p. 98.
B • A quem e a que essas pessoas realmente servem? João 8:31-35, 39-44.
31 Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sois meus discípulos; 32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. 33 Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos
de ninguém; como dizes tu: Sereis livres? 34 Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em
verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. 35 Ora, o
escravo não fica para sempre na casa; o filho fica para sempre.
39 Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, fazei
as obras de Abraão. 40 Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que
de Deus ouvi; isso Abraão não fez. 41 Vós fazeis as obras de vosso pai. Replicaram-lhe
eles: Nós não somos nascidos de prostituição; temos um Pai, que é Deus. 42 Respondeulhes Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus; pois
não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43 Por que não compreendeis a minha
linguagem? é porque não podeis ouvir a minha palavra. 44 Vós tendes por pai o Diabo, e
quereis satisfazer os desejos de vosso pai; ele é homicida desde o princípio, e nunca se
firmou na verdade, porque nele não há verdade; quando ele profere mentira, fala do que
lhe é próprio; porque é mentiroso, e pai da mentira.
“A quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem
obedeceis” (Romanos 6:16). Se condescendemos com a ira, a luxúria, a avareza, o ódio, o
egoísmo, ou qualquer outro pecado, tornamo-nos servos do pecado. “Ninguém pode servir
a dois senhores” (Mateus 6:24). Se servimos ao pecado, não podemos servir a Cristo. —
The Review and Herald, 15 de novembro de 1887.
C • Por que os que rejeitam a Cristo nunca poderão entrar na terra de Canaã,
prometida a Abraão e à sua descendência? Hebreus 3:17-19; Atos 4:10-12;
Gálatas 3:9.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Lições da Escola Sabatina

A vida de Abraão

Janeiro – Março, 2017

4, Fevereiro, 2017

Lição 5 — Os verdadeiros filhos de Abraão

Pág. 6

_______________________________________________________________________________________________________________________________

17 E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi porventura contra os que
pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 18 E a quem jurou que não entrariam no seu
descanso, senão aos que foram desobedientes? 19 E vemos que não puderam entrar por
causa da incredulidade.
10 seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o
nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos,
nesse nome está este aqui, são diante de vós. 11 Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os
edificadores, a qual foi posta como pedra angular. 12 E em nenhum outro há salvação;
porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser
salvos.
9 De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão.
Por quarenta anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel
da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na
Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a
incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo
de Deus que nos têm detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. — Evangelismo,
p. 696.

Quinta-feira, 2 de fevereiro
5 • UMA ADVERTÊNCIA PARA A IGREJA

Ano bíblico: Levítico 5-7

A • Que advertência foi dada à igreja na Galácia, e por quê? Gálatas 3:1-6; 4:7-11.
1 ó insensatos gálatas! quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus
Cristo como crucificado? 2 Só isto quero saber de vós: Foi por obras da lei que recebestes
o Espírito, ou pelo ouvir com fé? 3 Sois vós tão insensatos? tendo começado pelo Espírito,
é pela carne que agora acabareis? 4 Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que
isso foi em vão. 5 Aquele pois que vos dá o Espírito, e que opera milagres entre vós, acaso
o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? 6 Assim como Abraão creu a Deus, e isso
lhe foi imputado como justiça.
7 Portanto já não és mais servo, mas filho; e se és filho, és também herdeiro por Deus.
8 Outrora, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses;
9 agora, porém, que já conheceis a Deus, ou, melhor, sendo conhecidos por Deus, como
tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?
10 Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. 11 Temo a vosso respeito não haja eu
trabalhado em vão entre vós.
A redenção para nós alcançada por nosso Senhor na cruz do Calvário deve trazer-nos à
obediência à Lei de Deus, tornando-nos possível, através da Sua justiça imputada, guardar
esta Lei. [...]
Nada há tão ofensivo a Deus quanto o pecado. Em vez de tornar nula a Lei de Deus por
continuar em pecado, toda pessoa verdadeiramente convertida estará andando no caminho
da humilde obediência a todos os mandamentos divinos. Pesquisarão as Escrituras para que
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possam conhecer a verdade. Quem enganou o impenitente, o transgressor, para que o
pecado seja escolhido em vez da obediência? É o poder de Satanás que veio a Adão e Eva
no Éden, o poder enganador e ilusório do anjo caído. — Olhando para o alto, p. 209.
B • Como as lutas de Abraão com sua própria fé permanecem como lição para nós?
Gênesis 15:3-6; 17:17 e 18; Hebreus 4:1 e 2. Por outro lado, o que a verdadeira fé
dá? 1 João 5:4 e 5.
3 Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos; eis que um nascido na minha casa
será o meu herdeiro. 4 Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu
herdeiro; mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. 5 Então o levou
para fora, e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar; e
acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. 6 E creu Abrão no Senhor, e o Senhor
imputou-lhe isto como justiça.
17 Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: A um
homem de cem anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem noventa anos?
18 Depois disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de ti!
1 Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos
não haja algum de vós que pareça ter falhado. 2 Porque também a nós foram pregadas as
boas novas, assim como a eles; mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto
não chegou a ser unida com a fé, naqueles que a ouviram.
4 porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o
mundo: a nossa fé. 5 Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o
Filho de Deus?
A vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus. [...] Deus é capaz, e está desejoso
de outorgar a Seus servos toda a força de que eles necessitam, e a sabedoria que suas
várias necessidades exigirem. Ele fará mais do que cumprir a mais alta expectativa dos que
nEle põem a confiança. — A fé pela qual eu vivo, p. 126.

Sexta-feira, 3 de fevereiro
PARA VOCÊ REFLETIR

Ano bíblico: Levítico 8-10

1. Qual a importância da fé para o cristão?
2. Por que um cristão pode chamar a Deus de seu Pai?
3. Como podemos evitar receber a maldição de Deus?
4. Qual é a diferença entre ser um filho e um servo de Abraão?
5. Como podemos ser encantados pelo diabo e corromper nossa fé?

Sábado, 4 de fevereiro

Ano bíblico: Levítico 11 e 12
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