Sábado, 8 de abril de 2017

Jesus Cristo: nosso
exemplo
Porque Eu vos dei exemplo, para que, como Eu vos fiz, façais vós
também (João 13:15).
Amor a Deus, zelo por Sua glória e amor pela humanidade caída trouxeram Jesus à Terra para sofrer e morrer. Este foi o poder que controlava
Sua vida. Ordena-nos adotar o mesmo princípio. — O Desejado de Todas
as Nações, p. 330.
Estudo adicional:
O Desejado de Todas as Nações, pp. 71-74 (capítulo 7: “Em criança”),
426-431 (capítulo 47: “Nada vos será impossível”).

Domingo

2 de abril
Ano bíblico: 2 Samuel 5-7

1. JESUS COMO HOMEM

A

Que qualidades Jesus revelou aqui na Terra? Filipenses 2:8; Lucas
22:42.

Fl 2:8 — “E, achado na forma de homem, humilhou-Se a Si mesmo, sendo
obediente até à morte e morte de cruz”.
Lc 22:42 — “Dizendo: Pai, Se queres, passa de Mim este cálice; todavia, não se
faça a Minha vontade, mas a Tua”.

Terno, compassivo, simpático, sempre atencioso com os outros, [Cristo] representava o caráter de Deus, e estava constantemente ocupado no
serviço a Deus e ao homem. [...] Deus quer que Seus seguidores sejam
como Jesus em Sua natureza humana. Em Sua força, devemos viver a vida
de pureza e nobreza que o Salvador viveu. — Filhos e filhas de Deus, p. 21.
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B

Qual foi o foco da vida de Jesus na Terra? João 17:4; 4:34; Salmos
40:8.

Jo 17:4³´(XJORULÀTXHL7HQD7HUUDWHQGRFRQVXPDGRDREUDTXH0HGHVWH
a fazer”.
Jo 4:34 — “Jesus disse-lhes: A Minha comida é fazer a vontade dAquele que Me
enviou e realizar a Sua obra”.
Sl 40:8 — “Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu; sim, a Tua Lei está
dentro do meu coração.”

[Jesus] sofreu toda provação a que estamos sujeitos. E não exerceu
em Seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente
facultado1. Como homem, enfrentou a tentação, e venceu-a no poder que
Lhe foi dado por Deus. Diz Ele: “Deleito-Me em fazer a Tua vontade, ó
Deus Meu; sim, a Tua Lei está dentro do Meu coração” (Salmos 40:8).
Enquanto andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo,
patenteava2 aos homens o caráter da Lei de Deus, e a natureza de Seu serviço. Sua vida testifica3 ser possível obedecermos também à Lei de Deus.
— O Desejado de Todas as Nações, p. 24.

Segunda-feira

3 de abril
Ano bíblico: 2 Samuel 8-10

2. COLOCANDO DEUS EM PRIMEIRO LUGAR

A

Qual deve ser a mais elevada prioridade em nossa vida? Mateus
6:33; 1 Tessalonicenses 2:11 e 12.

Mt 6:33 — “Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a Sua justiça, e todas essas
coisas vos serão acrescentadas”.
1 Ts 2:11 e 12 — “Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e
FRQVROiYDPRVDFDGDXPGHYyVFRPRRSDLDVHXVÀOKRVSDUDTXHYRVFRQduzísseis dignamente para com Deus, que vos chama para o Seu reino e glória”.

O jugo que liga ao serviço é a Lei de Deus. A grande Lei de amor
revelada no Éden, proclamada no Sinai e, no novo concerto, escrita no
coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. [...] “Eu desci
do Céu, não para fazer a Minha vontade, mas a vontade dAquele que Me
enviou” (João 6:38).
[Cristo ordena aos que estão servindo a este mundo] que busquem
primeiro o reino de Deus e Sua justiça, e promete que todas as coisas
1 Facultado: Concedido, oferecido.
2 Patenteava: Manifestava, mostrava, abria, franqueava.
3 Testifica: Neste caso, comprova, confirma, garante.
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necessárias a esta vida lhes serão acrescentadas. — O Desejado de Todas
as Nações, pp. 329 e 330.

B

O que é preciso para seguir plenamente a Deus? Jeremias 29:13;
Lucas 14:33; Gálatas 2:20.

Jr 29:13 — “E buscar-Me-eis e Me achareis quando Me buscardes de todo o
vosso coração”.
Lc 14:33 — “Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem
não pode ser Meu discípulo”.
Gl 2:20 ³´-iHVWRXFUXFLÀFDGRFRP&ULVWRHYLYRQmRPDLVHXPDV&ULVWRYLYH
em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me
amou e Se entregou a Si mesmo por mim”.

Buscai a Deus de todo o coração. [...] Clamai a Deus em sinceridade,
com a alma faminta. Lutai com os poderes celestes até que alcanceis a vitória. Ponde todo o vosso ser nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito,
e decidi ser Seus instrumentos dedicados, consagrados, movidos por Sua
vontade, regidos por Sua mente, possuídos por Seu Espírito. — Nossa alta
vocação, p. 131.

C

Ao entrarmos numa relação profunda com Deus, entregando-nos
totalmente a Ele, que resultado positivo experimentaremos? Isaías 26:3; Mateus 5:16.

Is 26:3³´7XFRQVHUYDUiVHPSD]DTXHOHFXMDPHQWHHVWiÀUPHHP7LSRUTXH
HOHFRQÀDHP7Lµ
Mt 5:16 — “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam
DVYRVVDVERDVREUDVHJORULÀTXHPRYRVVR3DLTXHHVWiQRV&pXVµ

Os que se apegam à palavra de Cristo, e entregam a alma à Sua guarda,
e a vida a Seu dispor, encontrarão paz e sossego. Coisa alguma no mundo
os pode entristecer quando Jesus os alegra com Sua presença. Na perfeita conformidade há descanso perfeito. [...] Nossa vida pode parecer um
emaranhado4; mas ao confiarmos ao sábio Obreiro Mestre, Ele tirará dali
o padrão de vida e caráter que O glorifique. — O Desejado de Todas as
Nações, p. 331.

4 Emaranhado: Aquilo que se apresenta misturado de modo confuso; complicado, desordenado.
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Terça-feira

4 de abril
Ano bíblico: 2 Samuel 11 e 12

3. UMA VIDA DEVOTADA AO SERVIÇO DE AMOR

A

Quais são os dois princípios básicos do cristianismo? Mateus
22:36-40. Como podemos demonstrar nosso amor ao próximo?
Lucas 10:29-37.

Mt 22:36-40 — “Mestre, qual é o grande mandamento da Lei? 37 E Jesus
disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e de todo o teu pensamento. 38 Este é o primeiro e grande mandamento. 39 E o
segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40 Desses
dois mandamentos dependem toda a Lei e os profetas”.
Lc 10:29-37³´(OHSRUpPTXHUHQGRMXVWLÀFDUVHDVLPHVPRGLVVHD-HVXV
E quem é o meu próximo? 30 E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de
Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e,
espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. 31 E, ocasionalmente, descia
pelo mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-o, passou de largo. 32 E, de igual
modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. 33
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de
íntima compaixão. 34 E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite
e vinho; e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou
dele; 35 E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e
disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. 36
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos
salteadores? 37 E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois,
Jesus: Vai e faze da mesma maneira”.

Na história do bom samaritano, Cristo ilustra a natureza da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, credos ou ritos, mas no
cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o maior bem,
na genuína bondade. [...]
O destino do homem será determinado por sua obediência a toda a
Lei. Amor supremo para com Deus e imparcial amor para com os homens, eis os princípios a serem desenvolvidos na vida. — O Desejado de
Todas as Nações, pp. 497 e 498.

B

Qual deve ser nossa base para uma vida de serviço ao mundo? 1
João 4:11 e 12; 3:16-18.

1 Jo 4:11 e 12 — “Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos
amar uns aos outros. 12 Ninguém jamais viu a Deus; se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a Sua caridade”.
1 Jo 3:16-18 — “Conhecemos a caridade nisto: que Ele deu a Sua vida por nós,
e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 17 Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade
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GH'HXV"0HXVÀOKLQKRVQmRDPHPRVGHSDODYUDQHPGHOtQJXDPDVSRUREUD
e em verdade”.

O cristão verdadeiro tira seus motivos de ação do profundo amor pelo
Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. O
amor [...] Ilumina-lhe a fisionomia e educa-lhe a voz; refina e eleva todo
o ser. — A ciência do bom viver, p. 490.
foi a missão da vida de Jesus? Lucas 19:10.
C LcQual
19:10 — “Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido”.

Desde os primeiros anos [Jesus] era possuído de um propósito; Ele
viveu para abençoar os outros. — O Desejado de Todas as Nações, p. 70.
Jesus trabalhava para aliviar todo caso de sofrimento que via. Pouco
dinheiro tinha para dar, mas privava-Se muitas vezes de alimento, a fim
de diminuir a necessidade dos que pareciam mais carecidos5 que Ele. [...]
Era dotado de tato que nenhum deles [Seus irmãos] possuía, nem desejava obter. Quando falavam asperamente aos pobres e degradados, Jesus
procurava exatamente aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de animação. Aos que estavam em necessidade, oferecia um copo de água fria e punha-lhes no regaço6 Sua própria refeição. Aliviando-lhes os sofrimentos,
as verdades que ensinava eram associadas a esses atos de misericórdia,
sendo assim fixadas na memória. — Ibidem, p. 87.

Quarta-feira

5 de abril
Ano bíblico: 2 Samuel 13 e 14

4. TRABALHANDO PELA NECESSIDADE ESPIRITUAL DE OUTROS

A

De que traço de caráter precisamos a fim de ministrar7 aos outros
como Jesus fez? Filipenses 2:5-8; Lucas 22:26; Mateus 23:11 e 12.

Fp 2:5-8 — “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6 que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus. 7 Mas aniquilou-Se a Si mesmo, tomando a forma de servo, fazendoSe semelhante aos homens; 8 e, achado na forma de homem, humilhou-Se a Si
mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz”.
Lc 22:26 — “Mas não sereis vós assim; antes, o maior entre vós seja como o
menor; e quem governa, como quem serve”.
5 Carecidos: Necessitados.
6 Regaço: Parte do corpo que vai da cintura aos joelhos, na posição sentada; colo; “barriga” formada pela saia ou avental quando é suspenso(a) para colocar algo.
7 Ministrar: Atender, servir.
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Mt 23:11 e 12 — “Porém o maior dentre vós será vosso servo. 12 E o que a si
mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será exaltado”.

Em Sua vida e ensinos, Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado
ministério que tem sua origem em Deus. Deus não vive para Si. Criando
o mundo, mantendo todas as coisas, Ele está constantemente servindo a
outros. “Faz que o Seu Sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça
sobre justos e injustos” (Mateus 5:45). Esse ideal de ministério, confiou
Deus a Seu Filho. A Jesus foi dado pôr-Se como cabeça da humanidade,
para que por Seu exemplo pudesse ensinar o que significa servir. Toda a
Sua vida esteve sob a Lei do serviço. Serviu a todos, a todos ajudou. Assim viveu Ele a Lei de Deus, e por Seu exemplo mostrou como devemos
obedecer à mesma. — O Desejado de Todas as Nações, p. 649.

B

Que grupo de pessoas em especial Jesus encorajava a buscar ajuda
dEle? Marcos 10:13-16.

Mc 10:13-16 — “E traziam-Lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. 14 Jesus, porém, vendo isso, indignou-Se
e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a Mim e não os impeçais, porque dos tais é
o reino de Deus. 15 Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de
Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. 16 E, tomando-as nos
Seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou”.

Nos meninos que foram postos em contato com Ele, viu Jesus os homens e mulheres que haviam de ser herdeiros de Sua graça e súditos do
Seu reino. [...] Em Seus ensinos, descia ao nível delas [das crianças]. Ele,
a Majestade do Céu, não desdenhava8 responder-lhes às perguntas e simplificar Suas importantes lições para lhes atingir a infantil compreensão.
Implantava no espírito delas as sementes da verdade, que haveriam de
brotar nos anos vindouros, dando frutos para a vida eterna. — Ibidem,
pp. 512-515.
quem mais Jesus quer que trabalhemos? Lucas 5:32.
C LcCom
5:32 — “Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento”.

[O Redentor] veio representar o Pai, trazendo a mensagem de esperança e salvação ao nosso mundo. Não viveu para Si mesmo; não levou
8 Desdenhava: Desprezava, recusava.
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em conta Sua própria comodidade e prazer; não caiu em tentação; e dignou-Se a morrer para que homens pecaminosos pudessem ser redimidos
e viver eternamente nas mansões que prepararia para eles. Sua missão era
ensinar pessoas que estavam morrendo em seus pecados.
Cristo colocou essa obra sobre todo aquele que foi adquirido por Ele.
— Exaltai-O, p. 208.

Quinta-feira

6 de abril
Ano bíblico: 2 Samuel 15-17

5. DEUS OPERANDO ATRAVÉS DE NÓS
era a Fonte do poder de Jesus? João 14:10.
A JoQual
14:10 — “Não crês tu que Eu estou no Pai e que o Pai está em Mim? As
palavras que Eu vos digo, não as digo de Mim mesmo, mas o Pai, que está em Mim,
é quem faz as obras”.

Habitando, pois, Cristo em nosso coração, operará em nós “tanto o
querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade” (Filipenses 2:13).
Trabalharemos como Ele trabalhou; manifestaremos o mesmo espírito.
E assim, amando-O e nEle permanecendo, havemos de crescer “em tudo
nAquele que é a cabeça, Cristo” (Efésios 4:15). — Caminho a Cristo, p. 75.

B

Como podemos também ter essa experiência, e qual será o resultado? João 15:7.

Jo 15:7 — “Se vós estiverdes em Mim, e as Minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito”.

“Se vós estiverdes em Mim, e as Minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito”. Quando orardes, apresentai essa promessa. É nosso privilégio ir a Ele com santa ousadia. Ao Lhe
pedirmos com sinceridade que faça a Sua luz brilhar sobre nós, Ele nos
ouvirá e responderá. Mas devemos viver em harmonia com nossas orações. Se não andarmos de acordo com elas, as orações não terão nenhum
valor. — Orientação da criança, p. 499.
Certifique-se de que Cristo está em você, e de que seu coração está
quebrantado, submisso e humilde. Deus aceitará somente o humilde e
contrito. O Céu é digno de uma vida inteira de perseverante esforço; sim,
tudo vale a pena. Deus o ajudará em seus esforços se lutar somente nEle.
— Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 259.
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Sexta-feira

7 de abril
Ano bíblico: 2 Samuel 18 e 19

PARA VOCÊ REFLETIR
1. Como Jesus representava o caráter de Deus quando esteve aqui na Terra?
2. Como podemos encontrar a paz e o descanso que só Deus pode dar?
3. O amor de Deus nos conduz ao quê? E como esse amor se manifesta?
4. O que Jesus viu nas crianças trazidas a Ele, e como Ele as atendeu?
5. O que significa viver em harmonia com as nossas orações?

Sábado

8 de abril
Ano bíblico: 2 Samuel 20 e 21

ANOTAÇÕES
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