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APRESENTAÇÃO
Passamos a vida em busca de coisas que “valham a pena”, um “tesouro no
fim do arco-íris”. Mas, afinal, o que é um tesouro?
Quando pensamos nessa palavra, quase sempre nos vem à mente algo que
tem valor incalculável, geralmente relacionado a bens materiais. Porém, o bem
precioso pode ser alguém, uma história, uma lembrança, um objeto que só tem
significado e valor para uma determinada pessoa, pois envolve a história com
aquele “bem” e o afeto que se tem por ele.
Um verdadeiro tesouro não é o que colocamos num cofre, escondido a sete
chaves e garantido com uma apólice de seguro, mas sim aquilo que levamos no
coração, com que nos preocupamos, em que colocamos nosso foco e energia, a
que nos entregamos de corpo e alma para proteger e que não trocamos por nada.
É aquilo de que estamos dispostos a cuidar e guardar com nossa própria vida.
Como pais cristãos, apesar de imperfeitos, temos nosso foco voltado para
nossos filhos e o futuro deles, tanto nesta vida quanto na eternidade. Eles são
nosso verdadeiro tesouro. E, por vivermos em dias de intensa luta do bem contra
o mal, nossos filhos são frequentemente o alvo mais fácil do inimigo. Ficamos
preocupados, com medo e nos perguntamos: Como podemos cuidar desse tesouro tão inestimável?
A Bíblia nos ensina que “herança do Senhor são os filhos” (Sl 127:3). E Ellen
White escreveu: “Felizes os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divina, de
modo que as promessas e os mandamentos de Deus despertem na criança
gratidão e reverência; os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam
para a criança a longanimidade, a justiça e o amor de Deus; e que, ao ensinarem
o filho a amá-los, a neles confiar e obedecer-lhes, estão ensinando-o a amar o
Pai do Céu, a Nele confiar e obedecer-Lhe. Os pais que comunicam ao filho semelhante dom dotam-no com um tesouro mais precioso que a riqueza de todos
os séculos – um tesouro perdurável como a eternidade (A Ciência do Bom Viver
[edição condensada], p. 163).
Por isso, com o objetivo de ajudar os pais e a igreja a cuidar desse tesouro
tão precioso e de orientar os caminhos de nossos jovens, nossos adolescentes e
nossas crianças, criamos este guia de estudo do livro O Maior Tesouro. Será um
instrumento a mais para transformar nossos filhos em vasos de honra e cultivar
em seu coração o verdadeiro tesouro que permanece para sempre: o Senhor
Jesus e Sua Palavra.

Pr. Alacy Mendes Barbosa
Ministério da Família
Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia
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Lição 1

Boa leitura

“Guarda o coração”, é o conselho do sábio; “porque dele procedem as fontes
da vida.” Como o homem “imagina em sua alma, assim ele é” (Pv 4:23; 23:7).
O coração deve ser renovado pela graça divina, ou será em vão buscar pureza de
vida. Aquele que tenta formar um caráter nobre e virtuoso, independentemente
da graça de Cristo, está construindo sua casa sobre areia movediça. Nas violentas tempestades da tentação, certamente ela será derrubada. A oração de Davi
deve ser a súplica de toda pessoa: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável” (Sl 51:10). E, uma vez que tenhamos
nos tornado participantes do dom celestial, devemos prosseguir até a perfeição,
sendo “mediante a fé”, “protegidos pelo poder de Deus” (1Pe 1:5). (p. 16, 17)

1. Como educar a mente? (p. 8)
A mente deve ser _________________ de modo que todas as suas capacidades sejam desenvolvidas de modo _________________.

2. Por que o jovem deve cuidar com o que lê? (p. 8)
Fui instruída quanto ao grande perigo que eles correm de ser
_____________________ por leitura imprópria. Satanás tem milhares de
maneiras de perturbar a mente dos jovens. Não é seguro que fiquem
____________________ um momento sequer. Eles devem proteger a mente
para que não sejam seduzidos pelas tentações do inimigo.

3. O que acontece com o jovem que faz escolhas imprudentes
de leitura? (p. 9)
Deus dotou muitos de nossos jovens com excelentes capacidades, mas,
com muita frequência, por causa de sua escolha insensata de leitura, eles têm
____________ suas aptidões e perturbado e ____________ a mente, de modo
que por anos não têm crescido na graça ou no conhecimento das razões de
nossa fé.
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4. Que tipo de sementes os livros profanos têm espalhado na
mente dos jovens? (p. 11)
O mundo está cheio de livros que espalham as sementes da
________________, da infidelidade e do _________________ e, em maior
ou menor grau, você pode estar aprendendo as lições desses livros, e eles
são livros de magia. Afastam Deus da mente e separam a pessoa do verdadeiro Pastor.

5. Por quem foi planejado muitos dos livros que os jovens têm
lido? E com que finalidade? (p. 11)
Muitos livros que os jovens têm lido foram idealizados pelos agentes de
________________ para _______________ a mente com teorias elaboradas
na sinagoga dele, para lhes mostrar como podem servi-lo de forma maligna.
Como são numerosos os livros com tendências infiéis, planejados para perturbar a mente por meio de dúvidas capciosas!

6. Qual é a melhor maneira de evitar o desenvolvimento do mal?
(p. 15)
A melhor maneira de evitar o desenvolvimento do mal é ____________
primeiro o terreno. É preciso ter o máximo cuidado e ____________
no cultivo da mente e em semear nela as sementes preciosas da verdade
bíblica.
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Conclusão
Temos uma obra a fazer para resistir à tentação. Quem não deseja ser pego
nas armadilhas de Satanás deve guardar bem as vias de acesso à mente, evitando ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. A mente
não deve ser deixada a divagar à toa em qualquer assunto que o inimigo possa
sugerir. “Estejam […] prontos para agir”, disse o apóstolo Pedro, “estejam alerta,
[…] não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo Aquele que os chamou, sejam santos vocês
também em tudo o que fizerem, pois está escrito: ‘Sejam santos, porque Eu sou
santo’” (1Pe 1:13-16). (p. 17)
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Lição 2

Música que eleva

A melodia de louvor é a atmosfera do Céu. E há música e cântico – “ações
de graças e som de música” (Is 51:3) – quando o Céu entra em contato com a
Terra. Sobre a Terra recém-criada, linda e sem defeito, sob o sorriso de Deus,
“as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus
rejubilavam” (Jó 38:7). Assim, os corações humanos, em ligação com o Céu, têm
correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. Muitos dos eventos da
história humana têm estado relacionados com o canto. (p. 20)

1. A música é um dom precioso de Deus. O que acontece
quando ela se torna pervertida? E o que ocorre quando ela é
corretamente empregada? (p. 20, 21)
A música é muitas vezes pervertida para servir a objetivos maus, e assim se torna um dos meios mais sedutores de _____________________.
Mas, corretamente empregada, é um precioso dom de Deus, destinado
a __________________ os pensamentos para coisas mais altas e nobres; a
__________________ e engrandecer a mente e o coração.

2. Deus convida Seus filhos a alegrar sua vida peregrina aqui
na Terra e a fixar Suas palavras na memória. Para tanto, uma
das ferramentas usadas é a música. Qual é o poder desse
instrumento na vida das crianças e dos jovens? (p. 21)
Há poucos meios mais eficazes para fixar Suas palavras na memória do
que repeti-las em cânticos. E essas músicas têm um poder maravilhoso.
Poder para _______________ o caráter rude e inculto. Poder para estimular
pensamentos e _________________ compaixão; para promover a harmonia de
ação e expulsar a tristeza e os maus pressentimentos que destroem o ânimo
e diminuem a força. É um dos meios mais eficazes para _________________ o
coração com as verdades espirituais.
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3. O que acontece nos lares quando há canto de hinos suaves
e puros? (p. 21)
Nunca se deve perder de vista o valor do canto como meio de educação. Que haja canto no lar, de hinos que sejam suaves e puros, e haverá
_______________ palavras de censura e _____________ de ânimo, esperança e
alegria. Que haja canto também na escola, e os alunos serão ______________
para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros.

4. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração tanto
quanto a oração. O que acontece na vida da criança quando
ela compreende essa verdade? (p. 21)
Na verdade, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isso, ela ________________ mais no significado das palavras que
canta e será mais ________________ à influência delas.

5. Para que foi feita a música? Por que é importante cantarmos
dando o nosso melhor durante os hinos de louvor? (p. 21, 22)
A música foi feita para um propósito santo: __________________ os pensamentos para o que é puro, nobre e edificante, e _________________ na pessoa
devoção e gratidão a Deus. […] A música faz parte do ____________________
nas cortes celestiais, e devemos nos esforçar, em nossos hinos de louvor,
para nos aproximarmos tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. O treino adequado da voz é um aspecto importante na educação e não
deve ser negligenciado.

6. Que evento ocorre quando o jovem ou qualquer ser humano
canta, com o coração e o entendimento, para adorar a Deus?
(p. 22)
Quando os seres humanos cantam com o coração e o entendimento,
_____________________ acompanham a harmonia e se _________ ao cântico
de ações de graças.

Conclusão
A música pode se tornar uma grande força para o bem; no entanto, não aproveitamos o máximo desse meio de adoração. O canto é feito geralmente por impulso ou
para atender a casos especiais, e outras vezes os cantores cantam errado, e a música
perde o devido efeito sobre a mente dos presentes. A música deve ter beleza, emoção e poder. Ergam-se as vozes em hinos de louvor e devoção. Usem como auxílio, se
possível, música instrumental, e que a harmonia gloriosa se eleve a Deus, em oferta
aceitável. (p. 23, 24)
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Lição 3

A verdadeira beleza

Muitos se enganam ao pensar que beleza e roupas chamativas farão com
que obtenham a consideração do mundo. Ao contrário, os atrativos que consistem apenas nos adornos exteriores são superficiais e mutáveis; não se pode
confiar neles. O adorno que Cristo aprecia em Seus seguidores nunca desaparecerá. Ele diz: “A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como
cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser
interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o
que é de grande valor para Deus” (1Pe 3:3, 4). (p. 25)

1. Por que é importante que jovens e crianças sejam orientados
a cuidar de sua forma de agir e falar? (p. 25)
É importante que crianças e jovens sejam orientados a cuidar de suas palavras e ações, porque seu modo de agir ______________ luz ou sombra, não
apenas em seu próprio lar, mas também sobre ______________ com quem
entram em contato.

2. Seguidores de Cristo são representados como o sal da Terra
e a luz do mundo. Porém muitos que se dizem cristãos são
descuidados com suas atitudes e aparência. Como deveria ser
o jovem verdadeiramente cristão? (p. 27, 28)
Os cristãos mantêm conversas de alto nível e, embora acreditem ser
pecado concordar com a bajulação tola, são _________________, amáveis e
bondosos. Suas _________________ são sinceras e verdadeiras. São fiéis na
maneira de tratar seus irmãos e o mundo. Evitam excessos e exibição na
maneira de se vestir, mas suas roupas são asseadas, não extravagantes, discretas, bem alinhadas e de bom gosto. Eles têm ainda um _________________
especial para se vestir de maneira a demonstrar respeito sagrado pelo santo
sábado e pela adoração a Deus.
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3. Como deveria ser o vestuário do jovem cristão? (p. 29)
Nossa roupa, embora ________________ e ________________, deve ser de
boa qualidade, de cores apropriadas e adequadas ao uso. Deve ser escolhida
mais pela durabilidade do que pela aparência. Deve aquecer e dar proteção
adequada. A mulher sábia descrita em Provérbios, “quando faz muito frio, não
se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir” (Pv 31:21). […]
O vestuário deve ser ________________ em todos os aspectos.

4. O bom gosto no vestuário deve ser condenado
e desprezado? O que acontece quando o cristão,
em especial o jovem, é negligente em seu vestuário? (p. 30)
Não desaprovamos o asseio no vestuário. O bom gosto ________ deve ser
desprezado ou condenado. Se confirmada, nossa fé nos levará a ser tão simples
no vestir e zelosos de obras, que seremos vistos como diferentes. Mas quando
perdemos o gosto pela ordem e o asseio no vestir, praticamente _______________
a verdade; porque a verdade nunca degrada, e sim eleva. Quando os cristãos são
negligentes em seu vestuário e são grosseiros e rudes em suas maneiras, sua influência _____________ a verdade. […] Todo o Céu está notando a influência diária
exercida sobre o mundo por aqueles que se dizem seguidores de Cristo.

a
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5. Onde verdadeiramente deveria estar a beleza do jovem? (p. 30, 34)
“A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser
_____________, que não perece, beleza demonstrada num _____________
dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus” (1Pe 3:3, 4). […]
Satanás está sempre inventando modas que só podem ser seguidas por meio
do sacrifício de dinheiro, tempo e saúde.

2

6. Qual é o perigo da idolatria do vestuário e da moda? (p. 34)
Essa idolatria do vestuário ___________ tudo que é humilde, manso e amável
no caráter. ______________ as horas preciosas que deveriam ser dedicadas à meditação, ao exame interior e ao estudo da Palavra de Deus com oração. Na Palavra
de Deus, a Inspiração registrou lições especialmente para nossa orientação.

3

Conclusão
O vestuário deve ter a graça, a beleza e a conveniência da simplicidade natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra sua graça e
beleza naturais. Apontou às flores do campo, ao lírio desabrochando em sua
pureza, e disse: “Nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um
deles” (Mt 6:29). Assim, por meio das coisas da natureza, Cristo ilustrou a beleza que o Céu valoriza, a graça modesta, a simplicidade, a pureza, a conveniência, que tornariam nossas roupas agradáveis a Ele. (p. 29, 30)
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Lição 4

Perfume agradável

Os cristãos devem ser as pessoas mais alegres e felizes que existem. Podem ter
a consciência de que Deus é seu pai e amigo constante. Mas muitos que se dizem
cristãos não representam corretamente a religião cristã. Parecem tristes, como se estivessem sob uma nuvem. Falam frequentemente do grande sacrifício que fizeram para
se tornar cristãos. […] Lançam um manto de sombras sobre a bendita esperança cristã.
Dão a impressão de que as ordens de Deus são um fardo até mesmo para a pessoa
disposta e que tudo que dá prazer ou que agrada o gosto deve ser sacrificado. (p. 35, 44)

1. Como deveria ser sua influência no ambiente onde está? (p. 35)
Todos os que realmente se relacionaram, por experiência, com o amor e a
terna compaixão de nosso Pai celeste transmitem luz e alegria onde quer que
estejam. Sua presença e influência são como o ________________________ das
flores para os que convivem com eles, porque estão ligados a Deus e ao Céu.

2. Quais são os conselhos dados aos jovens para que alcancem
sucesso? (p. 39)
____________ individuais, ____________ e combinados serão recompensados com o sucesso. Os que desejam realizar muitas coisas boas em nosso mundo devem estar dispostos a fazer isso da maneira ____________ por
Deus, desde as pequenas coisas.

3. Muitos jovens influenciados pelo inimigo, ou por amizades,
vivem uma vida dupla que prejudica sua comunhão com
Deus e traz sérios problemas, especialmente para com seus
familiares. Quais são algumas das atividades que você faz
quando não está na igreja? (p. 42)
Alguns ______________ no salão de baile e________________ em todas as
diversões que ele oferece. Outros não conseguem ir tão longe; no entanto,
_________________ a festas de entretenimento, piqueniques,* espetáculos e
vão a outros lugares de divertimentos mundanos, e os olhos mais observadores não perceberiam qualquer diferença entre eles e os incrédulos.
* Nota do editor: Não se refere aqui a reuniões de famílias da igreja ao ar livre, mas a um tipo de divertimento em que
membros da igreja “se uniam com o mundo” numa espécie de carnaval de comunidade muito comum na época.
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4. Muitos filhos, especialmente entre 10 e 18 anos, se tornam
impacientes quando controlados pelos pais e não veem
nenhum mal em ir às reuniões mundanas de amigos. O que os
pais cristãos experientes deveriam fazer? (p. 43)
Os pais cristãos experientes ________________ o perigo. Estão familiarizados com o temperamento próprio dos filhos e sabem a influência dessas
coisas na mente deles; e, porque desejam a salvação deles, ______________
mantê-los afastados desses divertimentos excitantes.

5. Os pais nem sempre estarão por perto para aconselhar e
orientar seus filhos. Como prepará-los para esses momentos?
(p. 45)
Uma vez que não podem sempre ter a orientação e a proteção dos pais e
tutores, precisam ser ______________ a ter autoconfiança e domínio próprio. Devem ser ______________ a pensar e agir por um princípio guiado pela consciência.

6. Muitos pais aprisionam seus filhos com exigências rígidas e
restrições. Que conselho é dado a esses pais? (p. 46)
Não aprisionem os jovens com exigências rígidas e restrições que os levem a se sentirem oprimidos e a transgredi-las, correndo por caminhos de
loucura e destruição. Com ____________, bondosa e sensata, mantenham as
regras, guiando e regendo a disposição e os propósitos deles. Contudo, façam
isso com tanto ____________, ____________ e _________ que eles reconheçam que tudo tem em vista o máximo bem deles.

a
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1

Conclusão
“Pelos seus frutos vocês os reconhecerão” (Mt 7:20), declarou o Salvador.
Todos os verdadeiros seguidores de Cristo produzem frutos para a glória Dele.
A vida deles demonstra que uma boa obra tem sido realizada neles pelo Espírito
de Deus, e seus frutos são para santidade. Sua vida é elevada e pura. Ações
corretas são os frutos evidentes da verdadeira piedade, e aqueles que não produzem fruto desse tipo revelam que não possuem experiência nas coisas de Deus.
Não estão na Videira. Jesus disse: “Permaneçam em Mim, e Eu permanecerei
em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na
videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em Mim. Eu
sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em Mim e Eu nele,
esse dará muito fruto; pois sem Mim vocês não podem fazer coisa alguma”
(Jo 15:4, 5). (p. 44)
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Lição 5

Relacionamentos
sociais

Reuniões de intercâmbio social tornam-se proveitosas e instrutivas no mais
alto grau quando os que se reúnem têm o amor de Deus ardendo no coração;
quando se encontram para trocar ideias quanto à Palavra de Deus, ou considerar
métodos para o progresso de Sua obra e a maneira de fazer o bem a seus semelhantes. […] A pessoa que um dia foi um cristão fervoroso e que toma parte
nos divertimentos profanos encontra-se em terreno perigoso. Deixou a região
impregnada da atmosfera vital do Céu e se lançou numa atmosfera de neblina
e cerração, pois, em muitos casos, as festas e reuniões de diversão são uma
vergonha à religião de Cristo. (p. 50, 51)

1. A leitura da Palavra de Deus prepara a mente para a oração.
Qual é uma das maiores razões pelas quais o jovem não tem
tanta disposição para a oração? Qual é a consequência disso?
(p. 48)
A leitura da Palavra de Deus prepara a mente para a oração. Uma das maiores razões pelas quais vocês têm tão pouca disposição para se aproximar mais
de Deus pela oração é que se _________________ incapacitados para essa obra
sagrada por causa da leitura de histórias fascinantes, que __________________
a imaginação e despertam desejos pecaminosos. A Palavra de Deus se torna
__________________ e a hora da oração é __________________. A oração é a
força do cristão. Quando está sozinho, ele não se encontra só; sente a presença Daquele que disse: “Eu estarei sempre com vocês” (Mt 28:20).

2. Que exemplo Jesus deixou sobre relacionamentos sociais? (p. 48)
Jesus reprovava a intemperança em todas as suas formas, embora fosse essencialmente sociável. ____________ a hospitalidade de todas as classes sociais,
visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando erguer
os pensamentos deles das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas.
Ele __________________ com o desperdício, e nem uma sombra de leviandade
profana manchou a conduta Dele. No entanto, Ele ____________ prazer em cenas de felicidade inocente e aprovava, com Sua presença, as reuniões sociais.
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3. Como saber se, nas reuniões de recreação, a conduta
das pessoas da igreja não está voltada para o prazer e a
satisfação egoístas? (p. 49)

6

Deve existir um contraste visível entre o grupo dos seguidores de Cristo
em busca de recreação cristã e as reuniões mundanas à procura de prazer e
divertimento. […] Nossas reuniões e nossa conduta devem ser dirigidas de
tal maneira que quando voltamos para casa possamos ter a _______________
livre de ofensa para com Deus e o ser humano; a consciência de não termos
_____________ ou prejudicado de algum modo aqueles com quem entramos
em contato, ou de termos ________________ influência nociva sobre eles.

4. Como podemos ter certeza de que as atividades recreativas
são benéficas para a vida espiritual e as demais áreas da
vida do jovem? (p. 50)
Qualquer atividade na qual você puder se envolver pedindo sobre ela,
com fé, a _____________________ não será perigosa. No entanto, todo divertimento que desqualifica para a oração particular, para a devoção ou para
participar das reuniões de oração não é seguro, mas perigoso. […] Quando
o _____________________ é considerado como hóspede bem-vindo a essas
reuniões, quando nada é dito ou feito que O faça Se retirar entristecido, Deus
é honrado, e os que se reúnem são revigorados e fortalecidos.

5. Muitas vezes os jovens são tentados e levados a participar de
reuniões e festas mundanas. Qual é o perigo de estar nesse
tipo de ambiente? (p. 51)
Algumas vezes, rapazes e moças que estão tentando ser cristãos segundo a Bíblia são ____________ a se unir ao grupo. Não querendo ser considerados como esquisitos, e naturalmente sujeitos a seguir o exemplo dos outros,
colocam-se sob a influência daqueles que, talvez, nunca sentiram o toque
divino na mente ou no coração. […] Algumas vezes acontece que, frequentando lugares de diversões, jovens que foram cuidadosamente instruídos no caminho do Senhor são ____________ pelo brilho da influência humana, fazendo
amizade com aqueles cuja educação e hábitos são profanos. ____________ a
uma existência de servidão ao se unirem com pessoas que não têm a beleza
de um espírito semelhante ao de Cristo. Os que amam e servem verdadeiramente a Deus temerão descer ao nível do mundo ao escolher a companhia de
pessoas que não têm Cristo reinando no coração.
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6. De que forma os pais deveriam planejar o entretenimento dos
filhos durante os feriados e dias livres? (p. 53)
Famílias que vivem numa cidade ou vilarejo devem se unir e deixar as
ocupações que as têm sobrecarregado física e mentalmente e fazer um
__________________ ao campo, à beira de um lindo lago ou a um agradável bosque, em meio a cenas naturais de grande beleza. _______________
levar alimentos simples, saudáveis, as melhores frutas e cereais, e estender a
mesa à sombra de alguma árvore ou sob a cúpula do céu. A viagem, o exercício e o cenário ativarão o apetite e poderão se deliciar com uma refeição que
fará inveja aos reis.

Conclusão
Cristo Se alegra quando os pensamentos dos jovens se ocupam com os
grandes e enobrecedores temas da salvação. Ele entra no coração deles como
hóspede permanente, enchendo-os de alegria e paz. E o amor de Cristo na
alma é como “uma fonte a jorrar para a vida eterna” (Jo 4:14). […] Os que possuem esse amor terão prazer em falar das coisas que Deus tem preparado para
aqueles que O amam. […] Quem dera todo membro da igreja e todo obreiro de
nossas instituições compreendessem que esta vida é uma escola na qual nos
preparamos para o exame do Deus do Céu, que inclui a pureza de ações e de
pensamentos e o altruísmo! Cada palavra e ato, cada pensamento, tudo é anotado nos livros de registro do Céu. (p. 52, 53)
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Lição 6

Amizades: bênção
ou maldição

Cristo fica feliz com Seus seguidores quando mostram que, embora humanos, são participantes da natureza divina. Não são estátuas, mas homens e mulheres vivos. Seu coração, reanimado pelo orvalho da graça divina, abre-se e
expande-se ao Sol da Justiça. A luz que brilha sobre eles é refletida sobre outros
em obras iluminadas pelo amor de Cristo.
A Palavra de Deus dá grande ênfase à influência das amizades [...]. Quão
maior será seu poder sobre a mente e o caráter em formação de crianças e jovens! As amizades que têm, os princípios que adotam e os hábitos que formam
decidirão a questão de sua utilidade aqui, bem como de seu destino futuro. (p. 60)

4

1. Qual deve ser o objetivo das relações sociais dos jovens com o
mundo? (p. 59)
Por meio das relações sociais, o cristianismo entra em contato com o
mundo. Todos aqueles que receberam iluminação divina devem iluminar o caminho dos que não conhecem a Luz da vida. Todos nós devemos nos tornar
__________________ de Jesus. A habilidade social, santificada pela graça de
Cristo, deve ser aperfeiçoada para ________________ pessoas ao Salvador.
Que o mundo veja que não estamos preocupados de forma egoísta com nossos próprios interesses, mas que desejamos que outros participem das bênçãos e privilégios que desfrutamos. Que eles vejam que nossa religião não
nos torna insensíveis ou exigentes. Que todos os que afirmam ter encontrado
a Cristo contribuam para o bem das pessoas, como Ele fez.

2. Qual é o maior presente que um jovem pode dar a Deus ? (p. 61, 62)
Uma ___________________ é uma oferta preciosa, o mais valioso presente que pode ser oferecido a Deus. ___________________ o que você é e todas as habilidades que possui são um tesouro sagrado que Deus lhe confia,
para devolver a Ele novamente em oferta voluntária e santa. Você não pode
oferecer a Deus nada que Ele primeiramente não tenha lhe dado. Portanto,
quando o coração é entregue a Deus, você O está presenteando com algo
que Ele já comprou e que Lhe pertence.
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3. Os jovens estão sempre envolvidos com amizades e,
inevitavelmente, sentem a influência delas. Por que as
amizades podem ser bênção ou maldição? (p. 64)
Há laços misteriosos que unem as pessoas entre si, de modo que o
coração de uma responde ao coração da outra. Um _________________ as
________________, os sentimentos e a maneira de ser do outro. […] Com
razão se tem dito: “Dize-me com quem andas, e te direi quem és.” O jovem
não percebe o quanto seu caráter e sua reputação são afetados pela escolha
de suas amizades. A pessoa busca a companhia daqueles cujos gostos, hábitos e práticas são parecidos com os seus. Os que preferem a companhia dos
insensatos e depravados em lugar da dos sábios e bons mostram que seu
próprio caráter é defeituoso. A princípio, seus gostos e hábitos podem ser
totalmente diferentes daqueles cuja companhia procuram; mas, à medida que
se misturam com esse tipo de pessoas, seus pensamentos e sentimentos
_______________. Eles sacrificam os princípios corretos e, de modo insensível
e inevitável, descem ao nível de suas amizades.

4. Em que consiste a resistência de caráter? (p. 65)
A resistência do caráter consiste em duas coisas: força de ______________
e ______________________ mesmo. Muitos jovens confundem sentimentos
fortes e não controlados com firmeza de caráter. Mas a verdade é que aquele
que é governado por seus sentimentos é um fraco. A verdadeira grandeza e
real nobreza de uma pessoa são medidas por sua capacidade de vencer os
próprios sentimentos, e não pela capacidade desses sentimentos de vencê-la.
A pessoa mais forte é aquela que, embora sensível à ofensa, ainda refreia os
sentimentos e perdoa os inimigos.

5. Por que muitos jovens cometem erros graves? (p. 65)
A razão pela qual os jovens cometem erros tão graves é que não
__________________ com a ______________ dos que já viveram mais que eles.
Os alunos não podem zombar das advertências e instruções de pais e professores. Devem guardar cada lição, compreendendo ao mesmo tempo sua necessidade de um ensino mais profundo que qualquer ser humano pode lhes dar.
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6. Qual é o perigo de se arriscar na busca de prazeres? (p. 66)
Talvez você não veja o perigo real ao dar o primeiro passo na futilidade e
na busca do prazer e pense que, quando desejar mudar de atitude, você será
capaz de proceder corretamente com tanta facilidade como antes de se entregar ao mal. Mas isso é um engano. Pela escolha de más companhias, muitos
têm sido __________________ passo a passo do caminho da virtude para os
__________________ da desobediência e da libertinagem em que antes achariam impossível afundar.

7. A todo tempo as pessoas estão influenciando alguém ou
sendo influenciadas. De que forma o jovem cristão pode
influenciar as pessoas ao seu redor? (p. 68)
Há uma responsabilidade da qual não podemos nos livrar. Nossas
__________________, nossos _______________, nossas _______________, nosso
__________________ e até a expressão do rosto têm influência. Esse tipo de
impressão traz consequências para o bem ou para o mal que ninguém pode
calcular. Cada impulso assim transmitido é uma semente que produzirá sua
colheita. É um elo na longa cadeia de eventos humanos, que não sabemos
até onde se estende.

Conclusão
Perdem muitas bênçãos os que se fecham em si mesmos, que não estão
dispostos a se esforçarem para beneficiar outros por meio do convívio amigável.
Por meio do contato mútuo, a mente é aperfeiçoada e refinada. Pelo intercâmbio
social, formam-se relações e amizades que resultam em unidade de coração e
numa atmosfera de amor que agradam o Céu.
Especialmente os que provaram o amor de Cristo devem desenvolver suas
habilidades sociais, porque dessa maneira podem ganhar pessoas para o Salvador. Cristo não deve ficar escondido no coração deles, guardado como um tesouro cobiçado, sagrado e agradável, a ser desfrutado apenas por eles mesmos;
nem deve o amor de Cristo ser manifestado unicamente àqueles que são do
agrado deles. (p. 60, 61)
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Lição 7

Escolhas sábias

Devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual, aproveitando-nos de todo auxílio ao nosso alcance, pois Satanás colocará
muitos obstáculos para tornar nossa marcha em direção ao Céu o mais difícil
possível. Talvez sejamos colocados em situações difíceis, pois muitos não conseguem estar onde gostariam. Mas não devemos nos expor voluntariamente
às influências desfavoráveis à formação do caráter cristão. Quando o dever nos
chama a fazer isso, devemos vigiar e orar em dobro, para que, por meio da graça
de Cristo, permaneçamos íntegros. (p. 68, 69)

1. Como deve ser feita a escolha dos amigos e quais devem ser
evitados? (p. 70, 71)
Os jovens que estão em harmonia com Cristo escolherão amigos que
os _________________ a agir corretamente e evitarão amizades que não
________________ para o desenvolvimento de princípios corretos e propósitos
nobres. Em todos os lugares se encontram jovens cuja mente está em um
molde inferior. Quando entram em contato com esse tipo de pessoas, os
que se colocaram inteiramente ao lado de Cristo permanecerão firmes em
favor daquilo que a razão e a consciência lhes indicam ser correto.

2. Com quem as crianças e jovens deveriam fazer amizade?
(p. 71)
Que os jovens façam amizade com ______________________ que temem
e ___________ a Deus, pois essas nobres e firmes características são representadas pelo lírio que abre suas flores puras na superfície do lago. Recusam
ser moldados pelas influências que desmoralizam e unem a si somente o que
ajudará no desenvolvimento de um caráter puro e nobre. Procuram se ajustar
ao modelo divino.
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3. O que acontecerá ao jovem cristão que tem se aprimorado no
estudo das Sagradas Escrituras? (p. 72)

7

Os que cresceram e se desenvolveram, cujas aptidões de raciocínio têm
se aprimorado por meio de profundo estudo das Escrituras, a fim de saberem
a vontade de Deus, ____________________ posições de utilidade, porque a
Palavra de Deus teve acesso à vida e ao caráter deles. Ela deve fazer sua
própria obra, até alcançar o íntimo e discernir os pensamentos e intenções
do coração (Hb 4:12). A Palavra de Deus deve se tornar o alimento pelo qual
o cristão deve se fortalecer de forma espiritual e intelectual, para que possa
lutar pela verdade e pela justiça.

4. Que tipo de escolha o salmista fez em sua vida que pode servir
de inspiração para as crianças e jovens? (p. 74)
“___________________ o caminho da fidelidade; ____________________
seguir as Tuas ordenanças” (Sl 119:30). Ele dava grande valor à Palavra de
Deus. Ela entrava na mente dele, não para ser desconsiderada, mas para ser
colocada em prática na vida.

5. A vida passa rápido demais, especialmente a fase da
juventude. Por que o jovem tem que ter muito cuidado com
suas escolhas e com o que faz hoje? (p. 74)
Querido amigo jovem, um pouco de tempo ___________________ joio produzirá uma colheita que tornará amarga toda a sua vida. Um momento de descuido – ceder uma vez à tentação – pode desviar todo o curso de sua vida para
a direção errada. Você só consegue ser jovem uma vez. Torne essa juventude
útil. Uma vez que você passou pelo caminho, não ______________________
retornar para corrigir seus erros. Aquele que se recusa a ligar-se a Deus e se
coloca no caminho da tentação certamente cairá.

6. Toda pessoa é tentada quando é atraída e seduzida pelos seus
próprios desejos. Sabemos que a tentação vem de Satanás,
mas de quem depende a decisão de ceder ou não à tentação?
Por quê? (p. 75)
A tentação vem de Satanás, mas ceder a ela depende de _________. Todas
as hostes satânicas ____________ o poder de forçar aquele que é tentado a
transgredir. Não há desculpa para o pecado!
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7. Muitos jovens procuram alegria e felicidade em agitações e
nos amigos imprudentes e insensatos. Porém, o que acontece
ao jovem que encontra alegria e felicidade em Deus? (p. 75, 76)
O jovem que encontra alegria e felicidade na leitura da Palavra de Deus
e na oração é constantemente revigorado ao beber da Fonte da vida.
_________________ uma __________________ moral e uma amplitude de
pensamentos que outros não conseguem imaginar. A comunhão com Deus
estimula bons pensamentos, aspirações nobres, percepções claras da verdade e altos propósitos de ação. Os que assim ligam o coração a Deus são
___________________ por Ele como Seus filhos e filhas. Estão continuamente
subindo mais alto, obtendo mais clara visão de Deus e da eternidade, até que
o Senhor os ________________ canais de luz e sabedoria para o mundo.

Conclusão
Ló escolheu Sodoma como residência porque olhou mais para as vantagens
temporais que obteria do que para as influências morais que cercariam tanto
ele quanto sua família. O que ele lucrou quanto aos bens deste mundo? Seus
bens foram destruídos, parte de seus filhos morreu na destruição daquela ímpia
cidade, sua esposa se tornou uma estátua de sal no caminho, e ele mesmo foi
salvo “através do fogo” (1Co 3:15). E os maus resultados de sua escolha egoísta
não terminaram ali. A corrupção moral do lugar havia se misturado tanto com o
caráter de seus filhos, que não conseguiam discernir entre o bem e o mal, entre
o pecado e a justiça. (p. 69)
Por isso, entregar a vida e escolhas nas mãos do Senhor é a decisão mais sábia.
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Lição 8

Para quem
quer casar

Os jovens cristãos devem ter muito cuidado na formação de amizades e na escolha
de companheiros. [...] As amizades com incrédulos tendem a atrapalhar o serviço a
Deus, e muitas pessoas são arruinadas por uniões infelizes, seja nos negócios ou no
casamento, com aqueles que nunca poderão elevar ou enobrecer. O povo de Deus
nunca deve se aventurar a pisar em terreno proibido. O casamento entre crentes e
incrédulos é proibido por Deus. Mas muitas vezes o coração não convertido segue
seus próprios desejos e são realizados casamentos não aprovados pelo Senhor. (p. 78)

5

1. Que cuidados deveriam ter aqueles que pretendem se casar? (p. 77)
Devem ___________________ o modo de pensar e __________________ o
caráter daquele com quem desejam unir sua vida. Cada passo em direção ao
casamento deve ser caracterizado pela modéstia, simplicidade, sinceridade e
pelo firme propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento afeta a vida
futura tanto neste mundo como no porvir.

2. Quais qualidades um jovem cristão deveria buscar ao escolher
um(a) companheiro(a) para a vida? (p. 77)

6

Que a jovem aceite como companheiro de vida unicamente aquele que tenha
traços de _____________ puros e nobres, que seja esforçado, _______________
e ousado em suas aspirações, que ______________ e respeite a Deus. Que o
jovem procure para ficar ao seu lado alguém que esteja habilitada a assumir sua
parte nas responsabilidades da vida, cuja influência o enobreça e aprimore, e
que o faça feliz com seu amor.

3. Por que os namorados não devem ficar conversando até altas
horas da noite? (p. 79)
Isso não _______________ a Deus, mesmo que vocês dois sejam cristãos.
Essas horas impróprias _____________ a saúde, incapacitam a mente para os
deveres do dia seguinte e têm ____________ do mal. Meu irmão, espero que
você tenha respeito próprio suficiente para evitar essa forma de namoro. Se
deseja sinceramente a glória de Deus, você agirá com cuidado.
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4. Que perguntas a mulher deveria fazer antes de se casar?
(p. 79, 80)
Antes de se casar, toda mulher deveria perguntar se aquele com quem
pretende unir seu destino é digno. Qual é o _____________________ dele?
Sua vida é pura? O ________________ que ele expressa é nobre e elevado ou
é simples emocionalismo? Tem ele os __________________ de caráter que a
tornarão feliz? Poderá encontrar verdadeira paz e alegria em seu amor? Terá
liberdade para preservar sua individualidade, ou deverá submeter seu juízo e
sua consciência ao controle do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma; foi comprada por alto preço. Ela honrará as reivindicações
do Salvador como supremas? Seu corpo e mente, pensamentos e propósitos
serão conservados puros e santos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que pretende se casar.

5. Quais os perigos de se unir em casamento a um descrente?
(p. 81)
Não consegue olhar o que está nos bastidores e enxergar as armadilhas que Satanás está preparando para você. Ele quer induzi-la a agir de tal
modo que possa obter fácil acesso, para atingi-la com suas flechas de tentações. Não lhe dê a menor vantagem. Enquanto Deus influencia a mente
de Seus servos, Satanás atua por meio dos filhos da desobediência. Não
há ______________________ entre Cristo e Belial. Os dois não podem se
___________________. Unir-se a um descrente é ___________________ no terreno de Satanás. Você entristece o Espírito de Deus e perde Sua proteção.
Poderia se permitir desvantagens tão terríveis na luta pela vida eterna?

6. Para o bem da sociedade, assim como para os mais elevados
interesses dos estudantes, que conselhos devem ser dados
aos jovens? (p. 81)
É _________ que eles não tentem escolher um companheiro para a vida
enquanto seu ____________ ainda não esteja desenvolvido e seu discernimento, amadurecido, e estejam ao mesmo tempo privados do cuidado e da
orientação dos pais.

Conclusão
É fundamental a religião no lar. Só ela pode prevenir os graves erros que tantas vezes amarguram a vida conjugal. Unicamente onde Cristo reina pode haver
amor profundo, verdadeiro, altruísta. Então as duas pessoas se unirão, e as duas
vidas se harmonizarão. Anjos de Deus serão hóspedes no lar e santificarão o
quarto matrimonial. A sensualidade vulgar será excluída. Os pensamentos serão
dirigidos a Deus; a Ele se elevará a devoção do coração. (p. 80)
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Lição 9

Pais e filhos sábios

Nestes dias de perigo e corrupção, os jovens estão expostos a muitas provações e tentações. Muitos estão navegando num porto perigoso. Precisam de um
piloto, mas desprezam a ajuda necessária, achando que são competentes para
dirigir seu próprio barco, não percebendo que ele está prestes a bater numa rocha oculta que pode levá-los ao naufrágio da fé e da felicidade. Estão fascinados
com o assunto do namoro e casamento, e sua principal preocupação é seguir
seu próprio caminho. Nesse período, que é o mais importante de sua vida, eles
precisam de um conselheiro infalível, um guia seguro. Eles encontrarão esse
guia na Palavra de Deus. A menos que sejam estudantes dedicados dessa Palavra, cometerão graves erros, que prejudicarão sua felicidade e a de outros, tanto
nesta vida como na futura. (p. 82)

4

1. Os jovens estão expostos a muitas provações e tentações e
vivem em dias de perigo e de corrupção. Qual é um dos maiores
problemas que pode levá-los a se corromperem? O que fazer
para resolver? (p. 82)
Muitos têm a tendência de ser __________________ e __________________.
Não levam em conta o sábio conselho da Palavra de Deus; não lutam com o
próprio eu nem obtêm vitórias preciosas; e sua vontade orgulhosa e inflexível
os desvia do caminho do dever e da obediência. Querido jovem, olhe para sua
vida passada e _______________ sobre sua conduta à luz da Palavra de Deus.

2. Um dos sinais de que estamos vivendo nos últimos dias é que
os filhos são desobedientes aos pais, ingratos e profanos.
Que orientação a Bíblia nos dá sobre isso? (p. 83)
A Palavra de Deus tem muitos ensinamentos e conselhos que __________
respeitar os pais. _______________ nos jovens o sagrado dever de amar e
tratar com carinho aqueles que os guiaram ao longo da infância, da juventude,
até a idade adulta, e que agora dependem em grande parte deles quanto à
paz e à felicidade.
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3. Além da vontade de Deus, a quem mais os filhos deveriam
ouvir os conselhos, especialmente na questão do casamento?
Por quê? (p. 85)
Deverão os filhos consultar apenas os próprios desejos e tendências, sem
levar em conta o conselho e o bom senso dos pais? […] É realmente essencial que exista ajuda da experiência de outros e uma calma e cuidadosa reflexão sobre a questão, de ambos os lados. Esse assunto é tratado com muito
descaso pela grande maioria das pessoas.
Querido jovem, consulte a Deus e _______________ que respeitam ao Senhor. Ore sobre o assunto. Avalie cada sentimento e ____________ toda característica do caráter da pessoa com quem você pretende unir o destino de sua
vida. O ___________ que você está para dar é um dos mais importantes de
sua vida e não deve ser dado de forma ________________________.

4. Se os filhos tivessem mais intimidade com seus pais, se
confiassem neles, se lhes revelassem suas alegrias e
tristezas, poupariam muita mágoa futura a si mesmos. Quais
são algumas das coisas que os pais podem fazer para que
seus filhos se aproximem deles? (p. 86, 87)
Os filhos cristãos apreciarão acima de toda bênção terrena o _________
e a ________________ de seus pais que amam e respeitam a Deus. Os pais
podem participar dos __________________ dos filhos e orar com e por eles,
para que Deus os proteja e guie. Acima de tudo, eles lhes apontarão o Amigo
e Conselheiro que nunca falha, que Se comove com suas fraquezas. Aquele
que passou por todo tipo de tentação, como nós, mas sem pecado, sabe
como socorrer os que são tentados.

5. Os jovens precisam ter cuidado com a paixão. Qual é a
diferença entre o amor e a paixão? (p. 91)
A paixão faz com que essas pessoas ignorem cada barreira que a razão e o bom senso podem colocar. O amor é uma planta de origem
__________________. Não é insensato; não é cego. É __________________ e
santo. Mas a paixão do coração natural é algo totalmente diferente. Enquanto
o amor puro inclui Deus em todos os seus planos e está em perfeita harmonia
com Seu Espírito, a paixão é ____________, precipitada, insensata, desrespeita todos os limites e faz do objeto de sua escolha um _____________.
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6. Os pais nunca devem perder de vista sua responsabilidade
pela felicidade futura dos filhos. Como devem agir com eles?
(p. 95)
A consideração de Isaque pelos conselhos de seu pai foi o resultado do
ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Ao mesmo tempo
em que Abraão exigia de seus filhos que respeitassem a autoridade paterna,
sua vida diária demonstrava que essa autoridade não era um domínio egoísta ou arbitrário, mas que estava fundamentado no amor e tinha em vista o
bem-estar e a felicidade deles.
Pais e mães devem sentir ser _____________________ orientar os sentimentos dos jovens, para que possam ser direcionados para aqueles que serão
companheiros adequados. Devem sentir como seu dever, pelo próprio ensino
e __________________, com a graça auxiliadora de Deus, modelar o caráter de
seus filhos desde os primeiros anos para que sejam puros e nobres e sejam
atraídos para o que é bom e verdadeiro. Os semelhantes se atraem.
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Conclusão
O amor verdadeiro é um princípio elevado e santo, totalmente diferente em
caráter daquele amor que é despertado por impulso e que, repentinamente, morre quando duramente provado. É pela fidelidade ao dever na casa dos pais que
os jovens devem se preparar para seus próprios lares. Que eles pratiquem aqui
o desprendimento e manifestem bondade, cortesia e compaixão cristã. Dessa
forma, o amor será mantido aquecido no coração, e aquele que sai de um lar
assim, para ser chefe de sua própria família, saberá como promover a felicidade
daquela que escolheu como companheira de toda a vida. O casamento, em vez
de ser o fim do amor, será apenas o começo dele. (p. 96)
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Lição 10

Intimidade
com Deus

A comunhão com Deus estimula bons pensamentos, aspirações nobres,
percepções claras da verdade e elevados propósitos de ação. Aqueles que se
ligam assim a Deus são reconhecidos por Ele como Seus filhos e filhas. Estão
constantemente alcançando mais e mais, obtendo mais claros vislumbres de
Deus e da eternidade, até que o Senhor os torna canais de luz e sabedoria para
o mundo. (p. 97)

1. Qual é a importância da oração diária para a família
nas primeiras horas da manhã e ao longo do dia? (p. 98)
A força que a oração a Deus proporciona nos __________________ para os
deveres diários. As tentações a que estamos diariamente expostos tornam a
oração uma necessidade. Para que sejamos __________________ pelo poder
de Deus por meio da fé, os desejos da mente devem ser continuamente
elevados em oração silenciosa. Quando somos cercados pelas influências
destinadas a nos desviar de Deus, nossos pedidos por auxílio e força devem
ser constantes. Se não for assim, nunca seremos bem-sucedidos em vencer
o orgulho e o poder da tentação dos pecados que nos separam do Salvador.

2. Qual é a promessa que Deus fez e faz a nós quando estamos
em oração em Seu monte? (p. 98)
É com Deus no monte – o lugar secreto de comunhão – que devemos contemplar Seu glorioso ideal para a humanidade. Assim seremos
__________________ a _______________ a edificação de nosso caráter de tal
maneira que esta promessa possa se cumprir em nós: “Habitarei com eles
e entre eles andarei; serei o seu Deus, e eles serão o Meu povo” (2Co 6:16).
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3. O que acontece quando fazemos pedidos de oração
silenciosos ao longo do dia? (p. 98)
Enquanto estamos envolvidos em nosso trabalho diário, devemos elevar
a mente ao Céu em oração. Esses pedidos silenciosos _________ como
incenso diante do trono da graça; e o inimigo é ____________. O cristão que
coloca o coração em Deus não pode ser vencido. Nenhuma artimanha maligna pode destruir sua paz. Todas as promessas da Palavra de Deus, todo o
poder da graça divina, todos os _________ de Jeová são usados para garantir
o livramento. Foi assim que Enoque andou com Deus. E Deus estava com
Ele, um auxílio sempre presente em cada momento de necessidade.

4. Como e o que podemos pedir em oração? Que certeza
podemos ter? (p. 100)
Ele deixa claro que nosso pedido deve ser feito de acordo com a
_______________ de Deus. Devemos pedir coisas que Ele __________________,
e o que recebermos deve ser usado para fazer a vontade Dele. Satisfeitas
as condições, a promessa é certa. Podemos pedir o perdão dos pecados,
o Espírito Santo, um temperamento cristão, sabedoria e força para fazer a
obra de Deus ou algum dom que Ele prometeu; então devemos crer que
__________________ e agradecer a Deus por termos recebido.

5. O que acontece com os jovens e demais pessoas da igreja que
se aproximam mais de Deus e de seus ensinos? (p. 102, 103)
Quando a mente compreende as maravilhosas verdades da revelação,
__________________ se contenta em empregar suas capacidades em assuntos banais. Com aversão, ela se afastará da literatura desprezível e dos divertimentos inúteis que estão desmoralizando os jovens de hoje. Os que têm
aprendido com os poetas e sábios da Bíblia, e cuja mente tem sido despertada
pelos atos gloriosos dos heróis da fé, _______________ desse campo fértil de
ideias muito mais puros de coração e intelectualmente __________________ do
que se tivessem estudado os mais famosos autores seculares, ou contemplado e glorificado as façanhas dos faraós, dos herodes e dos césares do mundo.

6. O que fazer para que as aptidões mentais dos jovens
não sejam diminuídas nem percam sua capacidade de
compreender o profundo sentido da Palavra de Deus? (p. 106)
As aptidões mentais certamente diminuirão e perderão sua capacidade
de compreender o profundo sentido da Palavra de Deus, a menos que sejam colocadas de modo ____________ e ____________ na tarefa de buscar
a verdade. A mente ampliará seus horizontes ao se _________ a descobrir a
relação dos temas bíblicos, comparando texto com texto e coisas espirituais
com coisas espirituais. Não se contente com o superficial. Os mais preciosos tesouros do pensamento aguardam o estudante hábil e aplicado.
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Conclusão
Nossos filhos são o nosso tesouro mais precioso. Por isso, vamos ensiná-los
a ter intimidade com Deus por meio da oração e do estudo da Bíblia. Com certeza, eles descobrirão o verdadeiro tesouro e preciosos conselhos e promessas.
A Bíblia nos diz: “‘Examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna,
e elas mesmas são as que dão testemunho de Mim’ (Jo 5:39, Tradução de Figueiredo). Examinar significa procurar com muito cuidado alguma coisa que se
perdeu. Busque os tesouros escondidos na Palavra de Deus. Você não pode ficar
sem eles. Estude as passagens difíceis, comparando verso com verso, e descobrirá que um texto é a chave para outro texto.” (p. 104)
“Em meio aos perigos destes últimos dias, a única segurança dos jovens
está em intensificar a vigilância e a oração. O jovem que sente prazer na leitura
da Palavra de Deus e no momento da oração será constantemente reanimado ao
beber da fonte da vida. Ele alcançará um nível de excelência moral e pensamentos tão amplos que outros não podem compreender.” (p. 97)
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Lição 11

Canal de bênção
e salvação

4
“A grande obra que Jesus anunciou que viera fazer foi confiada aos Seus
seguidores na Terra. Cristo, como nosso Líder, guia-nos na grande obra de salvação e pede que sigamos Seu exemplo. Deu-nos uma mensagem mundial. Essa
verdade deve estender-se a todas as nações, línguas e povos”. (p. 111).
Nosso desafio é entender, confiar e nos envolver em ações de fé como cooperadores de Deus nesta missão.

5
1. Nossa vida transcorre em meio ao grande conflito entre o bem
e mal, no qual ambos os lados disputam nossa mente e nosso
coração. Nessa luta, Deus deseja alcançar todos com a
salvação. Como Ele envia recursos à Sua igreja para manter
a missão da pregação do evangelho? (p. 111)
O poder de Satanás devia ser contestado, e ele vencido por Cristo e
também por Seus seguidores. Ampla guerra deveria ser mantida contra os
poderes das trevas. E, para fazer essa obra com êxito, eram necessários recursos. Deus ____________ Se propõe a mandá-los diretamente do Céu, mas
_______________ nas mãos de Seus __________________ meios para que
sejam usados com o propósito definido de manter essa luta.

2. Como funciona o plano que Deus deu aos Seus seguidores
para obter os recursos para sustentar e manter a missão de
levar a verdade ao mundo? Quais são as suas características
e sua origem? (p. 111)
Ele deu ao Seu povo um plano para levantar fundos suficientes para financiar seus empreendimentos. O plano divino do sistema do _________ é belo
em sua ____________ e ____________. Todos podem praticá-lo com fé e ânimo, pois é de ___________ divina. Trata-se de uma combinação de simplicidade e utilidade, e não se exige conhecimentos profundos para compreendê-lo
e executá-lo.
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3. Quem deve participar desse plano divino? (p. 111)
_________________ podem sentir que lhes é possível participar promovendo a preciosa obra de salvação. Todo _________________, _________________
e _________________ podem se tornar tesoureiros do Senhor e agentes em
atender às exigências sobre o tesouro. Disse o apóstolo: “Cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando” (1Co 16:2).

4. O que aconteceria se todos aceitassem abraçar o plano
da mordomia cristã orientado por Deus? (p. 111)
Grandes objetivos são alcançados com esse sistema. Se todos o aceitassem, cada um se _________________ um vigilante e fiel tesoureiro de Deus e
_________________ haveria falta de dinheiro para levar avante a grande obra de
anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. O _________________
ficará cheio se todos adotarem esse sistema, e os contribuintes não ficarão
mais pobres.

5. Deus é o Senhor de todas as coisas. Como Ele nos orienta
a viver em relação à fidelidade do dízimo? (p. 112)
“As dízimas […] são do Senhor” (Lv 27:30). A forma de expressão aqui
usada é a mesma encontrada na lei do sábado. “O sétimo dia é o sábado
do Senhor, teu Deus” (Êx 20:10). Deus reservou uma __________________ de
nosso _______________ e de nossos _________________, e não podemos, sem
culpa, usar tanto um quanto outro para servir aos nossos próprios interesses.

6. Que lições Deus quer nos ensinar sobre o sistema de dízimo
para a manutenção da missão? (p. 112)
A consagração a Deus de um décimo de toda a renda, dos pomares ou
do campo, dos rebanhos ou do trabalho intelectual ou manual, e a dedicação
de um segundo dízimo para o auxílio aos pobres e outros fins de benevolência tendiam a conservar sempre presente diante do povo a verdade de que
Deus é o ______________ de todas as coisas e a oportunidade de eles serem
condutos de Suas bênçãos. Era um ensino destinado a _________________
todo egoísmo mesquinho e cultivar riqueza e nobreza de _________________.
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Conclusão
Deus poderia enviar os recursos humanos, financeiros, tecnológicos e os próprios anjos para a pregação do evangelho e levar avante a missão de salvar o mundo. Mas, como gesto de sabedoria e supremo amor, Ele nos convida a participar
desta linda empreitada. Ao aceitarmos este desafio, nosso coração se envolve
no processo de colaborar na salvação dos outros, assim, nos tornamos um canal
de bênção e de salvação. E é nesse momento que o Senhor nos resgata, nos
transforma e nos salva.

