LEITURA 6

PREPARAR-SE PARA
OS EVENTOS FINAIS

Nome: __________________________
Minha tarefa: Acompanhar atentamente a leitura
do texto e completar os espaços em branco.
Desafio: Onde nosso corpo e espírito devem

ser habilitados para a imortalidade?
_____________________

O fim está próximo!
“Hoje, os sinais dos tempos declaram que estamos
no limiar de grandes e solenes eventos. Tudo em
nosso mundo está agitado. Diante de nossos
__________ a profecia do Salvador sobre os eventos que precederiam Sua vinda está se cumprindo:
‘E ouvireis de guerras e de rumores de guerras
[...]. Porquanto se levantará nação contra nação,
e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares’ (Mateus 24:6 e 7).
“O presente é um momento de grande interesse
para todos os que vivem. Governantes e estadistas,
homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as
classes, dirigem a atenção para os eventos que
acontecem ao nosso redor. Estão acompanhando o
relacionamento entre as nações. Veem a intensidade que tem tomado posse de todos os elementos
terrestres e reconhecem que algo ______________
e decisivo está prestes a acontecer — que o mundo
está à beira de uma crise estupenda.
“A Bíblia, e somente a Bíblia, fornece uma visão
correta dessas coisas. Nela são reveladas as grandes cenas finais da história do nosso mundo, eventos que já estão lançando suas sombras antecipadamente, cujo som da aproximação faz a terra tremer
e leva o coração dos homens a desmaiar de terror.”

A humanidade tem medo do fim do mundo. Em
várias nações e culturas, existem ideias que definem o momento da história em que o antigo sistema é destruído para que surja uma era de prosperidade e abundância — ou, pelo contrário, a destruição de todos os ________ e a desolação do planeta.
Existe um banco de sementes seguro em Spitsbergen, assim como inteligência artificial e abrigos
subterrâneos ao redor do mundo. Esses são exemplos dos meios que muitos acham necessários para
salvar a humanidade (ou alguns de seus representantes) do fim de todas as coisas. Felizmente, os
crentes em Cristo têm a Palavra de Deus, e é por
isso que todos os preparativos para os eventos finais não incluem cidades subterrâneas, construção
de arcas ou algum outro meio físico para a salvação dos que aguardam Seu retorno. Graças à Bíblia
e ao Espírito de Profecia, entendemos que essas
coisas materiais não podem sobreviver à última
______________.
Como podemos superar essas provações? Como
nos manteremos firmes quando chegar o “fim do
mundo”? Qual é a responsabilidade da última geração da Terra? Sem dúvida, ao encontrar a resposta
para essas perguntas, a vigilância de todo cristão
sincero será ampliada, não reduzida. (Leia Lucas
12:45 e 46.) Assim, a advertência: “Olhai, vigiai e
orai, porque não sabeis quando chegará o tempo” (Marcos 13:33) sempre ressoa em sua mente e
influencia sua ___________ e seus atos!
Essas não são apenas declarações jactanciosas berradas do alto dos púlpitos ou apelos em reuniões
espirituais — não, pois a pena inspirada explica:
“Se devemos confessar a Cristo, primeiro precisamos tê-lO para então confessá-lO. Ninguém pode
confessar verdadeiramente a Cristo a menos que
nele estejam a mente e o espírito de Cristo. Se uma
forma de piedade ou certo conhecimento da verdade fossem sempre confessar a Cristo, poderíamos
dizer: _______________ é o caminho que conduz
à vida, e muitos há que o encontram. Precisamos
compreender o que seja confessar a Cristo, e em
que O negamos. É possível confessar a Cristo com
os lábios, mas negá-lO pelas obras. Os frutos do
Espírito manifestados na vida são uma confissão
dEle. Se abandonamos tudo por Cristo, nossa vida
será humilde, nossa conversação será de caráter
celeste, nossa conduta será irrepreensível. A poderosa e purificadora influência da verdade no coração, e o caráter de Cristo exemplificado na
____________, são uma confissão de nossa fé nEle. Se as palavras da vida eterna se acham semeadas em nosso coração, os frutos são justiça e paz.
Limiar = início.
Preceder = estar ou acontecer antes de algo.
Estadista = fraco, mal formado, pequeno.
Advertência = aviso.
Jactanciosa = que ostenta sua qualidades e feitos.
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Podemos negar a Cristo em nossa vida pela condescendência com o comodismo e o amor-próprio,
por gracejos e zombarias, e por buscar as honras
mundanas. Podemos negá-lO por nossa aparência
exterior, pela conformidade com o mundo, por um
ar orgulhoso ou vestes caríssimas. Unicamente por
meio de constante vigilância e perseverante e quase contínua oração, poderemos manifestar em nossa vida o caráter de Cristo ou a santificadora influência da verdade. Muitos afugentam a Cristo de
sua família por meio de um espírito impaciente e
apaixonado. Estes têm alguma coisa a
_______________ nesse sentido.”

mas seu esforço era inútil. Nada poderia ajudá-los
até que se lembrassem de Jesus, que dormia na popa [a parte de trás do barco].
— Mestre, estamos perecendo! — clamaram a plenos pulmões, tentando superar o som da tempestade. — Salva-nos!
Cristo ________________ abandona aqueles que
suplicam a Ele por salvação. Mas será que os discípulos haviam entendido o que a presença de Cristo
significava? Chegaram a entender que era impossível perecer com Ele a bordo? O único problema
era que a atenção deles estava concentrada na tempestade, mas não em _____________. Tudo o que
Jesus teve de fazer para deter a tormenta foi:
“E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao
mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e
houve grande bonança” (Marcos 4:39).
Nenhum de nós está pronto para a tempestade vindoura. E ninguém sabe como ela será. Mesmo os
santos mais aparelhados não podem imaginar do
que precisarão para enfrentá-la! E, assim como os
discípulos não conseguiram acalmar a tempestade
no mar da Galileia, os filhos de Deus não serão
capazes de acalmar a tempestade vindoura que há
de engolir nosso planeta. Somente Cristo pode fazê
-lo! Cristo está no barco conosco, desde que não
nos esqueçamos dEle. Com Ele, _________ é diferente. Morreríamos sem Ele, mas Jesus pode acalmar a tempestade e dissipar o medo. Olhemos para
o Salvador em vez de olhar para a tempestade!

O caráter cristão
Esta é a única coisa que permanece com uma pessoa, mesmo quando morre: “E ouvi uma voz do
céu, que me dizia: Escreve: Bem-aventurados os
mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim,
diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam” (Apocalipse
14:13).
“Aqueles que buscaram o desenvolvimento e a perfeição do caráter cristão, exercitando as faculdades
em boas obras, no mundo vindouro colherão o que
plantaram [aqui]”.
“É um valor moral que Deus aprecia. Um
___________________ cristão sem mancha de
avareza, pleno de quietude, mansidão e humildade,
é mais precioso aos Seus olhos do que o melhor
ouro, até mesmo do que o ouro de Ofir.”
Existe todo um arsenal de meios que o inimigo das
almas usa para derrotar a obra da formação de nosso caráter. A Palavra de Deus os revela para nós:
“Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo” (1
João 2:16). Há também uma lista das obras da carne em Gálatas 5, bem como muitos hábitos, inclinações e afeições que são perigosos para nossa espiritualidade. Infelizmente, nós, como cristãos, não
podemos nos orgulhar de grande sucesso nessa
________________.
“Ninguém engane a própria alma nesse assunto. Se
você nutre orgulho, autoestima, amor pela supremacia, vanglória, ambição profana, murmuração,
descontentamento, amargura, o falar mal, a mentira, o engano e a calúnia, então Cristo não habita
em seu coração, e as evidências declaram que você
tem a mente e o caráter de Satanás, não de Jesus
Cristo, que era manso e humilde de coração. Você
deve ter um caráter cristão que subsista.”

Pressa e lentidão
Essas ações de sentido oposto quase sempre aparecem simultaneamente em nossa vida. Todo mundo
está com pressa no mundo de hoje. Temos nos esforçado para fazer tudo mais rápido; temos corrido
para visitar muitos lugares; temos tentado resolver
apressadamente muitos problemas. As pessoas comem rapidamente, casam-se rapidamente, vivem
rapidamente e morrem rapidamente. Até a duração
dos funerais é menor a cada ano que passa!

Condescendência = disposição para ceder, tolerância.
Comodismo = comportamento de quem é egoísta, evitando
assumir responsabilidades e buscando apenas a sua satisfação; preguiça.
Conformidade = aceitação, concordância.
Faculdades = capacidades.
Vindouro = que está para acontecer.
Avareza = preocupação enorme em juntar dinheiro.
Arsenal= tudo que fornece meios para o ataque ou defesa.
Concupiscência = desejo descontrolado.
Soberba = orgulho, sentimento de superioridade.
Nutrir = alimentar.
Supremacia = superioridade completa.
Vanglória = ostentação; ficar elogiando muito a si mesmo.
Ambição profana = desejo muito forte por coisas mundanas.
Subsistir = sobreviver, permanecer em situações difíceis.
Dissipar = desaparecer, fazer desaparecer.

Segurança na ______________ da tempestade
Um pequeno barco de pesca foi pego numa tempestade. Normalmente, um temporal começa de
modo inesperado, e foi assim daquela vez. Ventos
fortes e ondas enormes batiam contra a embarcação. Os que estavam dentro dela lutavam pela vida,
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“Trabalhar, _____________ e dirigir é a ordem do
dia, e o intenso mundanismo teve influência modeladora em seus filhos, na igreja e no mundo. É o
exemplo dos que mantêm a verdade em retidão que
condenará o mundo.”
As pessoas que correm sem pensar para onde estão
indo são como aquele que entra num táxi e não informa o endereço ao motorista, mas, em vez disso,
grita “Siga em frente!”, e o carro começa a andar.
Mas para onde? O endereço é desconhecido de todos! Para onde o _______________ está correndo?
Por que estamos andando tão rápido? O profeta
Sofonias diz: “O grande dia do Senhor está perto,
está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor” (Sofonias 1:14).
“O povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de
Cristo são demasiado claros para deles se duvidar;
e em vista dessas coisas, todo aquele que professa
a verdade deve ser um pregador vivo. Deus chama
a todos, tanto os pregadores como o ___________,
para que despertem. Todo o Céu está alerta. As
cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós, e
ainda não estamos despertos. Essa falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível.”
Por favor, preste atenção à última sentença desse
parágrafo: estamos sempre com pressa, mas há
uma ____________ de atividade e fervor quando o
assunto é a obra de salvação de nossa alma! É um
impressionante contraste! Há zelo, velocidade e
reação instantânea para as coisas deste mundo; mas
quando o tema é a vida espiritual, a condição é como se tivéssemos mais sete vidas e nenhum lugar
para ir com tanta pressa! As Escrituras nos advertem de que não há tempo para ficarmos como Ló
em Sodoma, adiando ao invés de apressar nossa
perdição.
“Cuidado com esse hábito de adiar as coisas! Não
deixe para depois a decisão de abandonar as coisas
erradas que você tem praticado e começar a buscar,
por meio de Jesus, a pureza de coração. É nesse
ponto que milhares têm cometido um __________
fatal. Não vou me demorar aqui falando sobre como a vida é breve e incerta. Há, porém, um terrível
perigo — um risco que não é suficientemente compreendido — o de demorar em atender à voz suplicante do Espírito Santo de Deus e preferir permanecer no pecado. Sim, pois esse adiamento não é
outra coisa senão a decisão de _______________
no pecado. Somente com o risco de perder a vida
eterna é que podemos tolerar o pecado, por pequeno que possa parecer. Uma coisa é certa: Aquilo
que não conseguirmos vencer, nos vencerá e
causará a nossa destruição.”
A menos que desenvolvamos um relacionamento
pessoal com o Senhor, e que operemos arrependimento e confissão sinceros de nossos pecados, não

estaremos _______________ para encontrar Jesus
em Sua vinda.
É tempo de... nos unirmos
O fator importante que define o preparo da igreja e
dos membros para os solenes eventos finais é a capacidade ou o desejo de se ____________.
“Como todos os membros do organismo humano
— diferentes entre si — se unem para formar o
corpo, e cada um desempenha funções em obediência ao poder que governa o conjunto, assim os
membros da igreja de Cristo devem estar unidos
num corpo simétrico, sujeito ao santificado entendimento do todo.”
Mas por quê? Muitos cristãos consideram que tal
coisa não é necessária, pois têm um relacionamento pessoal com Deus e não precisam de mais nada!
Um homem não pode ser salvo independentemente
dos outros? Em casos excepcionais, sim, mas sempre Jesus teve uma ________ organizada na Terra.
Certa vez, ao visitar uma pedreira, percebi pedras
cuidadosamente empilhadas, com cantos arredondados, e me perguntei como os funcionários faziam
esse belo arredondamento; como essas pedras se
tornavam ovais? O operário me explicou o processo, e era incrivelmente simples: eles pegam pedras
irregulares, colocam-nas num grande tonel e, com
a ajuda de engrenagens especiais, o dispositivo gira
o dia todo. Por causa do atrito, as asperezas são
suavizadas e as pedras assumem uma bela forma.
A pena inspirada relata:
“Achamo-nos agora na _________________ de
Deus. Muitos de nós somos pedras rústicas da pedreira. Ao apoderar-nos, porém, da verdade de
Deus, sua influência nos afeta. Eleva-nos, e tira de
nós toda imperfeição e pecado, seja de que natureza for. Assim estamos preparados para ver o Rei
em Sua beleza, e unir-nos afinal com os puros anjos celestes no reino da glória. É aqui que esta obra
tem de ser efetuada por nós; aqui é que nosso corpo e espírito devem ser habilitados para a imortalidade.”
Unidos na verdade
Em João 17:21-23, Cristo proferiu uma fervente
_________________ ao Pai pela unidade entre os
discípulos. Como isso se concretiza em nossos dias? A mensageira do Senhor explica:

Modeladora = que forma de acordo com o modelo.
Acatar = cumprir, obedecer.
Discernir = perceber.
Simétrico = cujas partes estão bem combinadas, organizadas..
Tonel= recipiente de madeira, barril.
Concupiscência = desejo descontrolado.
Se concretiza = se realiza.
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É tempo de...
No livro de Neemias, é descrita uma maravilhosa
colaboração na obra de Deus. Hoje, temos algo a
_________________ com os judeus dispersos.
1. Um objetivo une. Neemias apelou: “Bem vedes
vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está
assolada e que as suas portas têm sido queimadas;
vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e
não estejamos mais em opróbrio” (Neemias 2:17).
Além de objetivos intermediários (como construção de igrejas, organização de diferentes estabelecimentos), o povo de Deus hoje tem um objetivo
geral — preparar-se para o encontro com Jesus!
Em primeiro lugar, isso é que deve ___________
todos os que aguardam a vinda dEle.
2. Vários tipos de pessoas se uniram para atingir a meta. No capítulo três de Neemias, está escrito que na restauração do muro havia sacerdotes,
governantes, levitas, comerciantes, ourives e guardas dos portões. Isso significa que havia pessoas de
diferentes posições sociais e espirituais. Hoje é semelhante. “Não é a grandeza da obra, mas o amor
com que é feita, o motivo implícito à ação, que determina seu _______________.”
3. Sempre que houver um objetivo e uma unificação, haverá alguns opositores. “E, ao seu lado,
repararam os tecoítas; porém os seus nobres não
meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor” (Neemias 3:5). Haverá pessoas por perto
para debochar, assim como Sambalate fez com os
construtores do muro, zombando, a fim de que a
obra deles para Deus fosse vã (Leia Neemias 4:13.)
4. O mais alto objetivo é a espiritualidade. Neemias, capítulo 8, apresenta a maravilhosa história
da influência santificadora que a leitura do livro da
____________exerceu sobre Israel. Verdades e
mais verdades desdobravam-se agora perante o povo: “E leu nela, diante da praça, que está diante
da Porta das Águas, desde a alva até ao meio-dia,
perante homens, e mulheres, e sábios; e os ouvidos
de todo o povo estavam atentos ao livro da
Lei” (Neemias 8:3). [Grifo nosso.]
Queridos irmãos e irmãs, será que o atual povo de
Deus pode seguir o mesmo caminho? Compreender nossa missão, unirmo-nos e reformarmo-nos
em humildade e arrependimento, com comunicação e _________________. Que o Senhor nos dê a
possibilidade e o desejo de nos unirmos para trabalharmos juntos enquanto é dia!

“Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a
estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para
eles com aprovação. Foram-me mostrados três degraus — a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ‘Ai de
quem ____________ um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão
delas é de vital importância. O destino das almas
depende da maneira com que são recebidas.’
“De novo fui conduzida às três mensagens angélicas, e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Ela havia sido alcançada
por muito sofrimento e severo conflito. Deus os
havia conduzido passo a passo, até que os pusera
sobre uma sólida e inamovível plataforma. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e conferir o
fundamento. Alguns imediatamente subiram nela
com alegria. Outros começaram a encontrar defeito
na _____________. Achavam que deviam se fazer
melhorias, e então a plataforma ficaria mais perfeita, e o povo muito mais feliz.
“Alguns desceram da plataforma para examiná-la,
e declararam ter sido ela colocada erradamente.
Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes
sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a parar com os queixumes; pois Deus fora o
Mestre Construtor, e eles estavam lutando
_____________ Ele. Eles reconsideravam a maravilhosa obra de Deus, que os conduzira à firme plataforma, e em união levantaram os olhos ao Céu e
com alta voz glorificaram a Deus. Isso afetou alguns dos que se queixaram e abandonaram a plataforma, e, arrependidos, subiram nela outra vez.”
O sábado como fator de unidade
“O valor do sábado como ferramenta educadora
está além da estimativa. O que quer que Deus exija
de nós, Ele devolve enriquecido e transformado
por Sua própria glória. [...]
“O sábado e a ___________________ foram instituídos no Éden, e, no propósito de Deus, ambos
estão indissoluvelmente ligados. Nesse dia, mais
que em qualquer outro, é possível viver a vida do
Éden. O plano de Deus era que os membros da família se unissem no trabalho e no estudo, no culto
e na recreação; o pai, como sacerdote do lar, e ele
mesmo e a mãe como mestres e companheiros dos
filhos. Mas os resultados do pecado, ao mudarem
as condições da vida, impedem em grande parte
essa associação. Muitas vezes, o pai quase não vê o
rosto dos filhos durante a semana. Ele é quase totalmente privado da oportunidade para companheirismo ou instrução. Mas o _______________ de
Deus estabeleceu um limite para as exigências do
trabalho. Ele põe a mão misericordiosa sobre o sábado. Em Seu próprio dia, preserva para a família a
oportunidade de comunhão com Ele, com a natureza e uns com os outros.”

Inamovível = Que não se move, que ninguém pode tirar do
lugar.
Exortar = aconselhar, incentivar.
Indissoluvelmente ligados = que não podem ser separados.
Privado = impedido de ter algo.
Opróbrio = vergonha.
Unificação = tornar unido.
Opositor = pessoa que se coloca contra algo ou alguém.
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