
Lições da Natureza e Lições Objetivas

Nr. Imagem Descrição da Lição Tema Nível de 
Dificuldade Fonte

1
Deus é amor, que como o mar, excede toda medida. Quanto mais 
compreendermos a largura, e o comprimento, e a altura, e a 
profundidade deste mar, mais nosso eu se perderá de vista. 

Amor de Deus 1 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

2
Por que o sol fica maior e avermelhado ao nascer e ao se pôr? 
Para nos lembrar que Deus "guardará a tua saída e a tua entrada" 
(Sl 121:8)

Amor de Deus 2 Daniel Silveira

3

A  luz do sol à terra se desvia levemente ao entrar na atmosfera 
(refração). Assim, quando o sol na realidade já deveria ter 
desaparecido no horizonte, ainda se pode vê-lo. No nascer do sol 
os raios incidem sobre a terra com antecedência. Isso é evidência 
da graça e amor de Deus, o Sol da Justiça (Ml 4:2). Aliás esse 
também é o motivo de se ver o sol com forma oval ao nascer e ao 
se pôr. A parte inferior do disco solar como que se "recusa" a 
desaparecer. Deus também não nos quer abandonar (Os 11:8). A 
poluição atmosférica e poeira tormam o sol no horizonte mais 
avermelhado. "A própria atmosfera acha-se poluída de pecado"(2 
TS 31), mas esta poluição evidencia ainda mais o amor de Deus, 
mostrando o disco solar em maior precisão e em um vermelho 
vivo.

Amor de Deus 3 Daniel Silveira

4

Como consolo para as árvores que perderam suas folhas, a luz 
solar inunda a floresta. No verão as folhas impedem a luz de 
entrar. Sim, Deus é socorro bem presente nas tribulações (Sl 
46:1).

Amor de Deus 1 Daniel Silveira

5

Nos tempos de lua cheia, ela nasce exatamente na hora do pôr 
do sol. Como que tendo compaixão daqueles que o sol 
abandonou, Deus diz: "Oh, mas como te poderia eu deixar, 
Efraim?" (Os 11:8).

Amor de Deus 1 Daniel Silveira

6

As ondas tentam invadir a terra, mas como não conseguissem, o 
mar lança a maré alta sobre a praia. Paralelo espiritual: "As ondas 
de misericórdia, rebatidas por corações obstinados, retornam em 
uma vaga mais forte de terno e inexprimível amor" (GC 20). 
Mesmo durante a maré baixa existem ondas altas: Os juízos de 
Deus no tempo de Israel foram "temperados com misericórdia; e 
quando Seu propósito foi cumprido, Ele fez refluir a maré em 
favor dos que haviam aprendido a buscá-Lo" (PR 255).

Amor de Deus 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

7 A graça é como a luz, a justiça como a água: Quando os dois se 
encontram, forma-se o arco-íris da aliança (5 CBA 1133). Amor de Deus 2

Daniel Silveira, 5 
Adventist Bible 

Commentary 1133

8

Entre as primeiras plantas que após o inverno renovam suas 
folhas está o chorão e os arbustos baixos. As altarneiras árvores 
têm que esperar. "Será exaltado o humilde e abatido o soberbo" 
(Ez 21:26).

Amor de Deus 1 Daniel Silveira

9
Observe a misteriosa dualidade da natureza da luz: ela pode ser 
descrita como onda ou como partícula, assim Jesus, a luz do 
mundo (Jo 8:12), é Deus-homem (1 Tm 2:5).

Amor de Deus 3 Daniel Silveira

10

As áreas desérticas são inóspitas e sem consolo terreno. "Sobre 
o deserto, no entanto, curva-se o céu luminoso e belo" (DTN 102). 
É justo nesses lugares abandonados pela humanidade que a luz 
celeste brilha cintilante. 

Amor de Deus 1 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

11
O pecado escavou um desfiladeiro, mas "com Seus próprios 
méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado 
cavara" (CC 20).

Amor de Deus 1 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

12
Ao andar de carro, muitas crianças ficam admiradas de que o sol 
sempre os acompanha. Deus diz: "Como te deixaria, ó Efraim? 
Como te entregaria, ó Israel?" (Os 11:8). 

Amor de Deus 1 Daniel Silveira

13

Para poder efetuar qualquer localização, é preciso definir um 
ponto de referência. Assim Paulo exorta os cristãos a estarem 
"arraigados e alicerçados em amor", a fim de poderem 
"compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o 
comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de 
Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados 
de toda a plenitude de Deus" (Ef 3:17-19). 

Amor de Deus 2 Daniel Silveira

14
Quanto mais empoeirado o ar, mais nítido fica o raio de luz que o 
atravessa. Quanto mais sujo o ambiente, mais nítido se torna a 
misericórdia de Deus. 

Amor de Deus 1 Daniel Silveira

15

"A tendência do púlpito moderno é separar da benevolência divina 
a justiça divina, reduzir a benevolência a um sentimento em vez 
de exaltá-la a um princípio. O novo prisma teológico divide ao 
meio o que Deus havia ajuntado. É a lei divina um bem ou um 
mal? É um bem. Então a justiça é um bem; pois que ela é uma 
disposição para executar a lei" (CG 465-466). 

Amor de Deus 2 Ellen G. White
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16

Amamos uma criança menos só porque ela fez um desenho 
confuso? De forma nenhuma! Assim Deus olha para Seus filhos 
com misericórdia, mesmo que suas justiças sejam como trapos de 
imundícia (Is 64:6). 

Amor de Deus 1 Paul Wright

17
"Tanto na festa nupcial como ao pé da cruz, o amor expresso no 
tom, no olhar e na maneira, era o intérprete de Sua palavras" 
(DTN 146). 

Amor de Deus 2 Ellen G. White

18

Quando uma formiga rainha se precipita ao solo após o vôo 
nupcial, perde as asas e se envolve em um casulo: Jesus desceu 
lá do céu e revestiu-se com a humanidade. Então a rainha perde 
sua mandíbula e dentes, e fica sem comer: Jesus jejuou 40 dias 
no deserto. Em seguida ela produz ovos, que são poucos no 
início: durante o ministério de Jesus, Ele tinha poucos discípulos. 
Quando seus filhotes passaram pela metamorfose e surgem de 
seus casulos, começam imediatamente a servir sua rainha: os 
discípulos passam pela conversão e, cheios do Espírito Santo, 
servem a seu Senhor. 

História da 
Redenção 2

Inspiração Juvenil 
28.04.2008, Daniel 

Silveira

19

O cupim tem um focinho com o qual escava-se através da 
madeira. Assim o Senhor Jesus Cristo à vista é desprezível como 
um verme (Sl 22:6), e  mas Ele tem uma força com a qual vence o 
pecado, a morte, a lei, o diabo e o inferno. 

História da 
Redenção 2 Martinho Lutero, em 

Martin Luther 397

20

Deus nos deu mais que um olho para vermos em perspectiva. Ele 
revelou a Daniel a história do mundo em 3 perspectivas diferentes 
(Dn 2, 7 e 11), e no Apocalipse é retratada a história da igreja 
cristã nas dimensões religiosa (7 igrejas), política (7 selos), e 
militar (7 trombetas). 

História da 
Redenção 2 Daniel Silveira

21

Fazemos uma corrida entre f(t)=t^10 e g(t)=10^t, quem sobe mais 
rápido rumo ao infinito. À primeira vista parece que a função 
polinomial f(t) ganha a corrida. Mas para grandes valores de t, a 
função g(t) é a que vence. Assim é a vida: Deus "escolheu as 
coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes"(1 Co 1:27). É 
a partir do t=10 que acontece a ultrapassagem, que o cristão 
vence o mundo. Este número 10 lhe lembra alguma coisa? 

História da 
Redenção 3 Daniel Silveira

22

Os planetas que mais perto estão do sol são os que têm a rota 
mais próxima uma da outra. Os cristãos que perto estão do Sol da 
Justiça se amam mais. Repare que sãos os planetas interiores 
(Mercúrio a Marte) que têm substância, os exteriores (Júpiter a 
Netuno) mostram-se de grande volume, mas são nada mais que 
aglomerado de gás: os ímpios são "nuvens sem água impelidas 
pelos ventos" (Jd 1:13). O Plutão, tão longe do Sol, coitadinho; 
pretendia ser planeta. Muitos pretendem ser cristãos mas na 
realidade não o são, estão demasiado longes de Cristo.

História da 
Redenção 2 Daniel Silveira

23
O pano de chão, quando novo, estava totalmente limpo, mas após 
limpar o chão ele fica imundo. Jesus "ele tomou sobre si as 
nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si" (Is 53:4). 

História da 
Redenção 1 Daniel Silveira

24

A reação de cloro e sódio a cloreto de sódio (sal) ilustra a história 
da redenção: O sódio, colocado na água, solta faíscas e 
representa a Deus, que é fogo consumidor (Hb 12:29). O cloro é 
venenoso: o homem está cheio de veneno do pecado. Os dois 
elementos se localizam no mesmo período da tabela periódica; o 
homem foi criado à imagem de Deus (Gn 1:26). Mas um está na 
extrema direita da tabela, outro na extrema esquerda: existe um 
grande abismo entre o Deus e o homem. Ao cloro falta um elétron 
para completar seu octeto: ao homem falta algo para estar 
completo. O sódio então doa um elétron ao cloro - uma de suas 
três camadas: Deus então lhe dá o que faltava, enviando Jesus, 
um membro da trindade. Os dois elementos agora têm oito 
elétrons em sua camada de valência: agora o homem e Deus 
estão felizes. E mais, o cloreto de sódio (sal) é útil, temperando e 
conservando o mundo (Mt 5:13).

História da 
Redenção 3 Daniel Silveira

25

O circuito elétrico do céu: "através do amado Filho, flui para todos 
a vida do Pai; por meio do Filho ela volve em louvor e jubiloso 
serviço (o Filho portanto representa o condutor e eletricidade), 
uma onda de amor (os elétrons), à grande Fonte de tudo (gerador 
de tensão). E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da 
beneficência (circuito elétrico), representando o caráter do grande 
Doador, a lei da vida" (DTN 21). As resistências elétricas 
representam os filhos de Deus, pois conectados com o circuito, 
emitem luz e calor ao mundo. Repare que quanto mais fino e 
frágil o filamento da resistência elétrica, mais luz e calor se 
produzirá. Assim os filhos de Deus que à vista do mundo parece 
desprezível, são os que mais brilham por Deus (1 Co 1:26-29).  
Seu lema é: "consumir-se iluminando". 

História da 
Redenção 3 Daniel Silveira
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26

Barco representa a igreja, que navega sobre as águas (os povos 
do mundo, Is 57:20), em direção ao porto seguro do céu (GC 
647). Nos consideramos como em um cruzeiro de luxo ou em um 
barco de resgate? Deus providenciou tudo para a salvação da 
humanidade à deriva: salva-vidas, barco salva-vidas, etc. Os que 
estão na água porém precisam querer ser salvos e pedir socorro. 
Algumas bóias na água indicam o caminho a seguir: representam 
os anjos bons. Em meio à tempestades temos a âncora da alma, 
a "esperança proposta (Hb 6:18-19). A fé serve de leme (LA 29). 
O barco está na água, mas água no barco preocupa, 
especialmente se vem de baixo. Assim estamos no mundo mas 
não somos do mundo. Se o espírito do mundo entra na igreja 
temos que agir.

História da 
Redenção 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

27

Uma parábola matemática. O princípio fundamental do conjunto 
dos números complexos é i^2=(-1). Ele é simples, tão simples que 
chega a irritar. Não se pode compreendê-lo com a lógica, mas 
deve-se aceitá-lo "pela fé". O cristão vive pela fé. O carnal não o 
compreende, mas o princípio é simples (1 Co 1:18). A abscissa 
dos números reais (a vida real) e a ordenada (a vida espiritual) 
dos números imaginários distendem o plano de Gauss (o reino de 
Deus). Te desafio a encontrar paralelos entre o reino de Deus e 
as operações dos números complexos. 

História da 
Redenção 3 Daniel Silveira

28

As jóias usadas em coras de tiranos são arrancadas dos 
engastes, vendidas e o dinheiro dado a uma organização 
caritativa. Assim na época dos fariseus, as verdades da palavra 
de Deus, qual inapreciáveis jóias, "haviam sido postas em falsos 
engastes. Sua preciosa luz fora aplicada a servir ao erro. Deus 
queria que fossem tiradas desses engastes de erro, e 
recolocadas nos da verdade (DTN 287-288).

História da 
Redenção 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

29
Os controles de passaporte e imigração estão ficando cada vez 
mais rigorosos. Assim, para entrar em Canaã, é preciso cumprir 
os requisitos prescritos.

História da 
Redenção 2 João Mendes

30
A força gravitacional nos ensina que no coração humano também 
existe uma força que faz com que o coração seja inclinado para 
baixo (Os 11:7).

Estado 
Pecaminoso 2 Daniel Silveira

31

As águas simbolizam povos e nações (Ap 17:15, Mt 13:1), 
especialmente os perversos (Is 57:20), e suas ondas o orgulho 
humano (Pr 16:18). Assim como uma gota d'água não pode 
escolher ficar na crista de uma onda, assim Salomão viu que "não 
é dos ligeiros o prêmio nem dos valentes a vitória, (...) porém tudo 
depende do tempo e do acaso" (Ec 9:11). 

Estado 
Pecaminoso 2 Daniel Silveira

32

Os dois luminares são a causa das marés. Deus, o Sol da Justiça 
(Ml 4:2) atrai todos que não Lhe resistem a Si (Jo 12:32, DTN 
387). Quando um povo se afasta do Pai das Luzes, seu nível 
moral cai. Mas apesar disso, as ondas não "percebem" que seu 
nível caiu, pois se comparam umas com as outras, e não com um 
padrão absoluto (a Bíblia). Esses são chamados a se lembrarem 
de onde caíram (Ap 2:5). 

Estado 
Pecaminoso 2 Daniel Silveira

33

Alguém que mora perto de um aeroporto, linha ferroviária ou outra 
fonte de ruído, geralmente acostuma-se com ela e dorme bem. 
Assim acontece com o pecado contra o Espírito Santo (RH, 
27.07.1897).

Estado 
Pecaminoso 1 Daniel Silveira

34

Se alguém ficar na escuridão por tempo suficiente, fica cego. A 
mesma lei que opera no mundo natural, age no mundo espiritual: 
É pela rejeição da luz enviada por Deus que os olhos se cegam (1 
Jo 2:11, DTN 322, MDC 92).

Estado 
Pecaminoso 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

35

Ao olhar para a lua, às vezes temos a impressão de que ela está 
se movendo atrás das nuvens. Mas olhando mais atentamente, 
percebemos que é a camada de nuvens que lentamente está a se 
deslocar.  "Porque eu, o Senhor, não mudo (...)  Mas vós vos 
desviastes dos meus estatutos" (Ml 6:6-7).

Estado 
Pecaminoso 2 Daniel Silveira

36

Ao alguém passar de um ambiente claro para um escuro, primeiro 
pensa que é de escuridão total, mas com o tempo sua pupila vai 
se adaptando e começam a se tornar visíveis alguns contornos, e 
vamos vendo mais e mais detalhes. Assim o que vive em pecado 
percebe cada vez menos a gravidade de sua situação. Esse fato 
foi origem de muito sofrimento para Jesus quando esteve aqui na 
terra. 

Estado 
Pecaminoso 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

37

Qual o lugar onde passa um camelo mas um mosquito não? É a 
teia de aranha. Jesus disse que os fariseus coavam um mosquito 
mas engoliam um camelo (Mt 23:24). E Jó conclui: "a firmeza (do 
ímpio) será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha" (Jó 
8:14).

Estado 
Pecaminoso 2 Daniel Silveira

38

Se um paciente só toma parte da dose prescrita de antibiótico, se 
desenvolve imunidade contra o agente patogênico. Isso faz 
lembrar a cena de Mt 12:43-45, onde Satanás se ira com a 
tentativa de melhoria de alguém, e leva outros sete espíritos 
piores para dentro da pessoa. O converso não deve se alimentar 
só parcialmente da palavra de Deus, senão cria "imunidade" 
contra as influências divinas. 

Estado 
Pecaminoso 2 Daniel Silveira
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39
Morcegos e abelhões só olham horizontalmente. Para prendê-los, 
basta cercá-los dos lados, e nem tentam fugir. Eles não 
conhecem a liberdade que vem de cima.  

Estado 
Pecaminoso 1 Doug Bachelor em 1 

Amazing Facts 

40
É impossível qualquer ser vivente sobreviver sem luz. Mesmo os 
habitantes das cavernas dependem de alimentos de fora. Por isso 
diz a Bíblia sobre Jesus: "a vida era a luz dos homens" (Jo 1:9). 

Estado 
Pecaminoso 2 Inspiração Juvenil 

10.11.2004

41

O Louva-a-deus desonra seu nome, pois é um caçador severo e 
enganoso. Muitas vezes a fêmea come o macho durante ou após 
o acasalamento. Há muitos cristãos que não fazem jus à seu 
nome. 

Estado 
Pecaminoso 2

Daniel Silveira, 
Inspiração Juvenil 

16.11.2004, 
http://www.sonacachaca

.com/o-maravilhoso-
mundo-do-louva-a-deus/

42

Por que os pássaros podem pousar em um fio de alta tensão 
elétrica sem ser eletrocutados? Porque não têm contato com a 
terra. Assim os que se apóiam inteiramente em Deus estão 
seguros, mas os que querem servir a dois senhores perecerão. O 
choque elétrico estarrece, a mulher de Ló que queria servir a 
Deus e ao mundo também estarreceu e morreu imobilizada. 

Estado 
Pecaminoso 2

B.A.Hoy, D.A.Delafield 
em Pela Graça de Deus 

111, Daniel Silveira

43 O pica-pau tem cabeça dura e uma língua comprida, como muitas 
pessoas por aí. 

Estado 
Pecaminoso 1 Daniel Silveira

44
"Não devemos permanecer na caverna escura, fria, sem sol, da 
incredulidade; ou jamais captaremos os brilhantes raios do Sol da 
Justiça (RH 24.01.1893, Ml 4:2).

Estado 
Pecaminoso 1 Ellen G. White

45
Mesmo a quilômetros da foz do rio Amazonas, mar a dentro, a 
água é doce. Muitos veleiros estão perecendo de sede, não 
sabendo que a água da vida está a seu alcance.

Estado 
Pecaminoso 1 Daniel Silveira

46

Como se solta uma corda embaraçada ou um novelo lã? O mais 
fácil é encontrar uma ponta e voltar com ela, puxando-a para trás. 
Este também é o método de desembaraçar a vida religiosa de um 
cristão: "Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à 
prática das primeiras obras" (Ap 2:5). 

Estado 
Pecaminoso 1 Daniel Silveira

47

"Quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando 
alguém se desvia do caminho, não torna a voltar?" Por que, pois, 
nos desviamos, apostatando continuamente? Persistimos no 
engano e não queremos voltar (Jr 8:4-5).

Estado 
Pecaminoso 1 Daniel Silveira

48
Paralelo entre a confissão e um rio que desemboca no mar: "A 
confissão que é o desafogo do íntimo da alma, achará o caminho 
ao Deus de infinita piedade" (CC 38).

Arrependimento 
e Conversão 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

49

Por séculos a humanidade cria que para o sol nascer é ele que 
tem que rodar ao redor da terra. Mas com observações precisas, 
percebeu-se que somos nós que temos que nos converter para 
que a Estrela d'Alva e o Sol da Justiça nasçam em nossos 
corações (2 Pe 1:19). Deus diz: tornai-vos para mim, e eu me 
tornarei para vós" (Ml 3:7).

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

50

Deus criou as sementes de tal modo que elas têm que morrer 
para que a vida possa surgir. Assim, o "eu" tem que morrer (Jo 
12:14). Repare que a semente geralmente tem coloração escura 
(simbolizando a carne pecaminosa), e o broto é de um verde-vivo, 
representando a nova vida. "Semeia-se o corpo na corrupção, 
ressuscita na incorrupção" (1 Co 15:42). Satanás pisa na semente 
para tentar destruí-la (Gn 3:15), mas na verdade só está 
enterrando-a e assim ajudando, firmando-a mais no solo (MDC 
30).

Arrependimento 
e Conversão 1 Daniel Silveira

51

Para que haja nova vida, um gameta masculino e um feminino 
têm que se juntar. A noiva representa o povo de Deus (Is 54:5, Mt 
22:1-14). Focalizemos a fecundação humana: ali os gametas 
masculinos, os espermatozóides, são os que vão em busca do 
feminino. Assim Deus foi em busca de sua ovelha perdida. 
Centenas de milhões de espermatozóides são liberados em uma 
só ejaculação: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras (Hb 
1:1). Depois que o noivo saiu de sua recâmara (espermatozóide 
sai dos testículos) e a noiva de seus aposentos (ovários), o 
caminho está livre para a fecundação: o esperma (a influência de 
Deus) penetra no fundo do óvulo (coração do homem). Uma nova 
vida começa.

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

52

O tronco de uma árvore é formado por células mortas. Assim, as 
pessoas que morreram para o eu. Como o tronco, servirão de 
sustento a outros; e mesmo se forem cortadas e queimadas, 
poderão servir de aquecimento ao seu próximo. Repare que os 
que têm cargo de responsabilidade devem ter morrido para a 
carne pecaminosa.

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

53
Diamante e grafite são dois estados alotrópicos do mesmo 
elemento carbono. O cristão recém-convertido tem a mesma 
constituição física que antes, mas tão diferente!

Arrependimento 
e Conversão 3 Daniel Silveira
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54

A larva passa pela metamorfose, uma transformação tão radical 
como a conversão de um cristão. Depois de dias de aparente 
morte (para o eu), sai uma borboleta colorida e alegre, pronta 
para o serviço de polinização (serviço cristão). Comparando 
outros insetos, vê-se que os que são inteligentes e sociais, como 
as abelhas e formigas, também passam pela metamorfose 
(conversão). O gafanhoto tem uma metamorfose incompleta 
(pretendem ser cristão mas não o é, por isso é comparado aos 
ímpios e destruidores Jl 1:4, Ap 9:3-4). Repare que as piores 
guerras foram travadas em nome da religião. 

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

55

"As árvores lançam suas folhas apenas para se vestirem de 
folhagem mais vicejante; (...) Em cada manifestação do poder 
criador existe a segurança de que podemos novamente ser 
criados" (E 27). Mesmo as pragas que desfolham completamente 
podem assim se transformar em mensageiras de Deus.

Arrependimento 
e Conversão 1 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

56

As trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já esta brilhando 
(1 Jo 2:8). Mas assim como antes do sol aparece a estrela d'alva, 
assim primeiro Jesus, a Estrela d'Alva tem que nascer em nosso 
coração (conversão, 1 Pe 1:19), para que o Sol da Justiça possa 
aparecer, trazendo salvação em suas asas (Segunda Vinda de 
Cristo, Ml 4:2). 

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

57

Um ramo pode ainda estar fixado no caule, mas sem a conexão 
vital da seiva, de nada adianta. Entretanto, se não estivermos 
ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja (1 Co 12:12-31), a 
conexão vital descrita por Jesus em Jo 15:5, não teremos vida 
nem produziremos os frutos do Espírito. Profissão não é 
conversão (RH 27.03.1894). Quando um ramo se quebra, ainda 
sai um pouco de seiva, talvez são lágrimas de Deus.

Arrependimento 
e Conversão 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

58
Como as ondas lapidam as pedras da costa. Por mais duro o 
coração de pedra, as ondas da misericórdia divina podem subjugá-
lo (Ez 11:19, GC 20).

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

59

Águas representam os povos, especialmente os não-convertidos 
(Ap 17:15, Is 57:20). Deus chama as águas do mar (Am 5:8). 
Para isso, o Sol da Justiça (Ml 4:2) resplandece no coração (2 Co 
4:6), e o que antes parecia impossível, acontece: a lei da 
gravidade (a inimizade contra Deus) é vencida. Enquanto isso, os 
incrédulos raciocinam: mas eu não vejo nenhum vapor d'água, 
não acredito. O vapor (Jesus comparou o vento ao que é nascido 
do Espírito em Jo 3:8) sobe rumo às alturas do conhecimento de 
Jesus Cristo. Quanto mais alto, menor fica a força gravitacional.

Arrependimento 
e Conversão 3 Daniel Silveira

60

Uma chapa de um capacitor (ou uma tela) atrai partículas a si, por 
sua carga elétrica. Tanto substâncias condutoras como isolantes 
são atraídas. Assim, Cristo, quando levantado da terra, atrai todos 
a si (Jo 12:32). Mas aqui também se manifesta o paradoxo do 
evangelho: Aqueles que mais deveriam ser atraídos pela carga 
elétrica -os condutores elétricos, que são os doutos e mestres 
espirituais-, não o são. As partículas isolantes, como o isopor, 
tecidos, cabelos, poeira; são os que mais reagem à atração 
eletrostática. Sim, os publicanos e meretrizes precedem o 
primeiro grupo no reino dos céus (Mt 21:31) Deus escolheu as 
coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios (1 Co 1:27).

Arrependimento 
e Conversão 3 Daniel Silveira

61

"Toda a Ciência e habilidade do homem não são capazes de 
produzir vida no menor objeto da natureza. É unicamente 
mediante a vida que o próprio Deus comunicou, que a planta ou o 
animal vivem. Assim é unicamente mediante a vida de Deus, que 
se gera no coração dos homens a vida espiritual" (CC 67).

Arrependimento 
e Conversão 2 Ellen G. White

62

O mergulho de Saulo: Saulo olha para a água de longe. Ela está, 
refletindo o céu, parece azul: Ele diz que antes de sua conversão 
'segundo a justiça que há na lei' no que respeita aos atos 
exteriores - ele era 'irrepreensível' (Filip. 3:6)." Ele chega perto do 
lago e vê sua imagem refletida na água. "...quando, porém, 
chegou a discernir o caráter espiritual da lei, reconheceu ser 
pecador. Julgado pela letra da lei, segundo os homens a aplicam 
à vida exterior, havia-se afastado do pecado." Olhou para as 
águas profundas: "... quando olhou as profundezas dos santos 
preceitos." Por maior que seja, sua natureza pecaminosa faz com 
que ele para Deus sempre esteja por assim dizer de ponta 
cabeça. A posição mais elevada ele encontra quando está com 
rosto em terra "...e se viu a si próprio como o via Deus." Por fim, 
batizou-se: "...prostrou-se, humilde, e confessou a culpa" (CC 29-
30).

Arrependimento 
e Conversão 3 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

63

A luz solar dissipa a névoa. Deus diz: "Desfaço as tuas 
transgressões como a névoa e os teus pecados, como a nuvem."  
Para que sejamos iluminados pelo Sol da Justiça, temos que nos 
virar da noite para o dia: "torna-te para mim, porque eu te remi" (Is 
44:22).

Arrependimento 
e Conversão 1 Daniel Silveira
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Um gráfico de uma função matemática pode ilustrar a conversão. 
O lado de Deus é os de valores de y positivo (metade de cima). 
Se um gráfico tem a primeira derivada positiva, é sinal de que ele 
está crescendo (na fé). Se a primeira derivada é negativa mas a 
segunda é positiva, é sinal de que está pensando em parar de 
viver pecando. Se somente a terceira derivada é positiva: obras 
de reforma à vista. Eram essas derivadas de ordem superior que 
Jesus focalizava, pois ele olhava não para o estado presente de 
uma pessoa, mas que mudanças estavam ocorrendo na mente 
dela. 

Arrependimento 
e Conversão 3 Daniel Silveira

65

"Especialmente a juventude tropeça nesta expressão: 'um 
coração novo' Ez 36:26. Não sabem o que ela quer dizer. 
Esperam que se verifique mudança especial em seus 
sentimentos. A isso chamam conversão. Nesse erro milhares têm 
tropeçado e se perderam, não compreendendo a frase: 
"Necessário vos é nascer de novo" (Jo 3:7, MJ 71).

Arrependimento 
e Conversão 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

66

Os pardais são mesquinhos, não muito atrativos, e o único som 
que produzem é um chilreio desafinado. Constroem ninhos 
relaxados, matam outros pássaros, são uma praga nos 
alimentadores de pássaros, onde comem em demasia, 
esparramando os restos por todo lugar. Mas se os seus ovos 
forem colocados em ninhos de canários, aprenderão a cantar 
como os canários. Esse milagre nos ensina que se Deus faz isso 
pelo pardal, quanto mais Ele está disposto a transformar Seus 
filhos (Mt 10:31). 

Arrependimento 
e Conversão 1 Daniel Silveira

67

No primeiro nascimento, o bebê nasce na placenta (composta 
essencialmente de água), e dá o primeiro fôlego ao cortar o 
cordão umbilical. O segundo nascimento também ocorre da água 
e do espírito (Jo 3:6). 

Arrependimento 
e Conversão 1 Doug Bachelor

68
Muitos insetos se aglomeram em torno de uma luz à noite. 
Quando erguermos a Cristo, a luz do mundo, todos atrairá a si (Jo 
12:32). Mas cuidado, há luzes que são fatais.

Arrependimento 
e Conversão 1 Daniel Silveira

69

A água é composta por hidrogênio e oxigênio. Esses dois 
elementos, separados, são altamente explosivos, mas os dois 
juntos, em forma de água, são usados para apagar o fogo. O 
homem sem Deus será queimado, e Deus é fogo consumidor. 
Mas unificados, podem contribuir para apagar o mundo em 
chamas. 

Arrependimento 
e Conversão 3 Doug Bachelor

70

O nó pescador se forma quando cada uma das duas cordas 
abraça a outra com um nó simples. Assim na salvação, Deus 
toma a iniciativa, abraçando o pecador; e o ser humano deve 
responder com palavras e ações. 

Arrependimento 
e Conversão 1 Daniel Silveira

71

Em uma equação matemática, ao passar de um lado para o outro 
do símbolo de igualdade, um número muda de sinal. Paulo relata 
uma experiência parecida: "O que, para mim, era lucro, isto 
considerei perda por causa de Cristo" (Fp 3:7). 

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

72

Ao construir um arranha-céu, primeiro se vai na direção oposta: 
se escava um enorme buraco no chão. Por isso é que Deus 
muitas vezes permite que venham dificuldades a um recém-
convertido, para que o fundamento do edifício da fé esteja firme, e 
possa atingir grandes alturas (Hb 10:32). 

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

73

Quando vemos nosso crédito em um extrato bancário, 
necessitamos de sentimentos ou cremos nos números marcados? 
Na vida cristã, muitos dependem de sentimentos, sendo que já 
está escrito na Bíblia que nossa dívida foi paga. 

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

74

"As barreiras humanas erguidas contra as tendências naturais e 
cultivadas não são mais que bancos de areia contra uma torrente. 
À parte do poder divino, nenhuma reforma genuína pode ser 
efetuada" (CBV 130).

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

75

Muitas embalagens, especialmente os de alimentos e 
medicamentos, são lacradas hermeticamente. Assim o cristão já 
recebe um selamento por ocasião de sua conversão (2 Co 1:22). 
Consiste em que Deus nos protege de contaminação do mal, 
advertindo-nos com Seu Espírito: "Este é o caminho, andai por 
ele" (Is 30:21). 

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

76

"A influência da religião bíblica não é uma influência entre outras: 
tem de ser suprema, penetrando em todas as outras e dominando-
as. Não deverá ser uma pincelada dando aqui e ali cor a uma tela, 
mas encher a vida toda, como se a mesma tela fosse imergida na 
tinta até que cada fio houvesse tomado profundo e firme colorido" 
(DTN 312).

Arrependimento 
e Conversão 1 Daniel Silveira

77

Só o pensamento de ser sepultados vivos nos faz tremer. "Muitos, 
muitíssimos, que assumem o nome de Cristo são profanos. 
Foram batizados, mas foram sepultados vivos. O eu não morreu, 
e por isso não ressuscitaram para uma vida renovada em Cristo" 
(12 MR 51). 

Arrependimento 
e Conversão 2 Ellen G. White
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"Temos, porém, este tesouro em vasos de barro" (2 Co 4:7). A luz 
resplandece em nosso coração, por isso precisamos quebrar o 
vaso para que ela possa iluminar o mundo (Jz 7:20, 2 Co 5:6-7, 
Mt 5:14, Mt 21:44).  

Arrependimento 
e Conversão 2 Daniel Silveira

79

A morte por crucifixão é lenta, o corpo vai morrendo aos poucos. 
Assim, depois de crucificada a carne (Gl 5:24), demora até 
paremos de pecar por completo, só mesmo quando Jesus vier. 
Ninguém poderia crucificar a si mesmo. O máximo que se poderia 
fazer seria pregar os pés, mas não as próprias mãos. Para que 
possamos submeter o homem pecaminoso por completo, 
necessitamos que Cristo realize em nos tanto o querer como o 
efetuar (Fp 2:13).

Arrependimento 
e Conversão 2 Wilson Paroschi

80 As plantas crescem em diferentes velocidades. Algumas pessoas 
também crescem espiritualmente de forma mais lenta que outras.

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

81

Os girassóis sempre estão olhando para o sol, por isso eles 
espelham a sua imagem. Os cristãos também são transformados 
pela contemplação de Cristo, o Sol da Justiça (II Co 3:8 e Sl 
115:8, Ml 4:2).

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

82

Por fora, minerais preciosos geralmente têm aparência comum. 
Isso nos ensina que mesmo que o nosso exterior se corrompa, 
nosso homem interior deve se renovar de dia em dia (2 Cor 4:16). 
Acerca de nosso Mestre está escrito: "Não tinha aparência e 
formosura; olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos 
agradasse" (Is 53:2). "Pode sob um rude e não convidativo 
exterior revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter cristão" 
(EF 181)

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

83

Os nódulos nas plantas marcam períodos quando há 
aparentemente pouco crescimento. Mas eles formam base para 
um crescimento mais efetivo. "O Senhor pode tirar vitória daquilo 
que poderá parecer para nós confusão e revés(AA 481). Já nas 
raízes não existem nódulos. Elas são livres para se estenderem 
como bem quiserem. A qualquer hora e lugar podemos estender-
nos Àquele que disse "quem tem sede, venha" (Ap 22:17).

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

84

Não só de pão o homem viverá: O pão simboliza a palavra de 
Deus (Jr 16:6, Mt 4:4, CC 86, Jesus e Sua palavra Jo 6: 27 e 35). 
Como se come? Um bocado, então se mastiga, e só então outro 
bocado. Necessitamos meditar sobre os versos que lemos. A 
oração é a respiração da alma (MJ 249). A água simboliza, entre 
outras coisas, o Espírito Santo (Is 44: 3-4, Jo 7:37-39). E temos 
que cuidar de nosso corpo constantemente para permanecer em 
forma.

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

85

O fogo amolece a cera e endurece o barro. Assim como o fogo 
derrete a cera, o ímpio será consumido pela presença de Deus. 
Mas o mesmo fogo torna permanente e confirma o caráter do 
cristão.

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

86
Quando alguém que está branco se expõe ao sol intensamente, 
sofre queimaduras: Ao dar estudos bíblicos, deve-se ter o cuidado 
de não avançar demasiado depressa (Pr 4:18).

Crescimento em 
Cristo Daniel Silveira

87

Alguém que não está em forma pode exigir demais de seus 
músculos, que por sua vez ficam doloridos: a um neófito na fé não 
deveriam ser dados encargos grandes (1 Tm 3:6). Por outro lado, 
é próprio trabalho que mantém o corpo forte para o trabalho.

Crescimento em 
Cristo

Ellen G. White, Daniel 
Silveira

88
Deus "faz chover sobre a terra...para pôr os abatidos num lugar 
alto". As plantas crescem em direção ao alto" (Jó 5:10-11), e 
assim o dom do céu nos faz crescer em graça.

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

89

"Separados de Cristo, somos semelhantes (...) à lua quando tem 
a face voltada para o lado contrário ao Sol; não temos um único 
raio luminoso a lançar sobre as trevas do mundo. Ao volver-nos, 
porém, para o Sol da Justiça, ao nos pormos em contato com 
Cristo, a alma inteira é iluminada com o brilho da divina presença" 
(MDC 40).

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

90

"A árvore que está sozinha na planície, crava suas raízes 
profundamente no solo, estira seus ramos a todos os lados e 
torna-se forte e mais simétrica enquanto luta solitáriamente com a 
tempestade e se alegra com os raios solares. Assim o cristão, 
cortado de toda dependência terrena, aprenderá a se apegar 
interiramente em Deus, e tirará força e coragem de cada conflito" 
(ST 12.01.1882).

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

91

Do teto de uma caverna descem os estalactites: "Toda boa dádiva 
e todo dom perfeito são lá do alto" (Ti 1:17). E de baixo para cima 
crescem os estalagtites: O homem responde ativamente, 
crescendo na graça, até que se torne um com Deus. 

Crescimento em 
Cristo 2

Daniel Silveira, 
Inspiração Juvenil 

04.03.2004
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"Árvores plantadas muito próximas umas das outras não crescem 
fortes e vigorosas. O jardineiro as transplanta, a fim de terem 
espaço para se desenvolver. Idêntico processo beneficiaria a 
muitos dos membros de grandes igrejas. Precisam ser colocados 
onde suas energias serão chamadas ao ativo esforço cristão. Eles 
estão perdendo a espiritualidade, tornando-se raquíticos e 
ineficientes por falta de abnegado trabalho em favor de outros. 
Transplantados para algum campo missionário, tornar-se-iam 
fortes e vigorosos" (CBV 152)

Crescimento em 
Cristo 2 Ellen G. White

93

"Se olharmos ainda que por um momento para o Sol em sua 
glória meridiana, ao desviarmos os olhos, em tudo que olharmos 
aparecerá a imagem do Sol. O mesmo se dá quando 
contemplamos a Jesus; tudo para que olhamos reflete Sua 
imagem, o Sol da Justiça" (MJ 160). 

Crescimento em 
Cristo 1 Ellen G. White

94
"Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados, 
como a nuvem; torna-te para mim, porque eu te remi" (Is 44:22, 
PP 162).

Crescimento em 
Cristo 2 Ellen G. White

95 A fé "é a mão que se apega a Cristo e se apodera de Seus 
méritos, o remédio contra o pecado" (DTN 175).

Crescimento em 
Cristo 2 Ellen G. White

96

Quanto mais nos aproximamos de uma luz, tanto mais densa fica 
a nossa sombra, maior se vê o contraste entre luz e as trevas. 
Assim, quanto mais nos aproximamos de Jesus, a Luz do mundo, 
mais distinta vemos a nossa natureza contrastante, e maior será 
nosso desejo de ser semelhante a Ele.

Crescimento em 
Cristo 2

James A. e Priscila M. 
Tucker em Inspiração 
Juvenil de 30.01.1992

97 Andando em direção ao sol, a sobra fica para trás. Andando em 
direção ao Sol da Justiça (Ml 4:2), perdemos de vista o próprio eu.

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

98
A nutrição não nos aproveita de nada se só a tocarmos. Temos 
que ingeri-la, para que se torne parte de nós. Assim é com Cristo, 
o pão da vida (Jo 6:35). Temos que torná-Lo parte de nós. 

Crescimento em 
Cristo 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

99

"O bom caráter é um capital mais valioso do que a prata e o ouro. 
Não é afetado por crises nem fracassos, e naquele dia em que 
hão de ser destruídas as riquezas terrestres, os seus frutos (juros) 
serão fartos" (MJ 416).

Crescimento em 
Cristo 2 Ellen G. White

100

Para acender um fogo, primeiro se coloca materiais que 
facilmente queimam, depois madeiras finas, e as mais grossas 
por último. Assim, para acender o fogo do evangelho em alguém, 
é preciso avançar com prudência (1 Co 3:2).

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

101

A forma geral de um polinômio depende primáriamente da parte 
com o maior expoente. Tomemos o exemplo das duas funções 
f(t)=x^3-2x^2-7x+1, e g(t)=x^3. No início (t=0) a forma do gráfico 
de f(t) se diferencia significativamente de g(t), mas quanto maior o 
t, tanto menor a distância entre os dois. Assim, Jesus representa 
o f(t) e o cristão o g(t). Quanto mais o tempo (t) passa, maior os 
dois se parecem, qualquer que seja a sua origem. 

Crescimento em 
Cristo 3 Daniel Silveira

102
Alguns rios ficam mais retos com o passar do tempo. Em quem 
deixar a água fluir através de seu viver, ela "endireitará as 
veredas" (Pv 3:6). 

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

103

Quando carregamos uma imagem na internet, a resolução vai 
melhorando progressivamente, estando ela primeiro desfocada, 
ficando cada vez mais nítida. Assim também contemplamos agora 
como por uma chapa batida, o rosto de Cristo, e a imagem dEle 
em nós vai ganhando forma com o passar do tempo (2 Co 3:8). 
Na glorificação esta imagem em nós vai por assim dizer ficar 
tridimensional. 

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

104

Ao acordar, tiramos o pijama e vestimos as roupas do dia. "Vai 
alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das 
trevas e revistamo-nos das armas da luz" (Rm 13:12). Pelo 
menos espiritualmente devemos ser madrugadores. Acordar é 
estar convencido do pecado, se levantar é colocar o 
conhecimento em ação: confessar e arrepender. 

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

105

Nas últimas décadas o saber se multiplicou, e isso facilitou a 
nossa vida sob muitos aspectos. Paralelamente a luz dada ao 
povo de Deus é progressiva, e deveria facilitar nossa jornada com 
o Senhor. 

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

106
Quem olha para a luz na hora certa, espirra. Assim, olhando para 
a Luz do Mundo, estaremos eliminando as toxinas do mal de 
nosso ser.

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira
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A santificação pode ser comparada à lavagem de roupas. Se o 
plugue elétrico olhar para dentro da máquina, diria: que roupa 
suja, não sei o que fazer com você. Mas se o plugue decidir olhar 
para a tomada, a roupa se limpa. Dentro de nós temos muita 
roupa suja. A tomada representa Jesus, quando olhamos para Ele 
(sem olharmos e nos preocupar com nosso estado pecaminoso), 
o processo da santificação entra em vigor. "Muitos que são 
realmente conscienciosos, e que desejam viver para Deus, são 
por vezes levados a demorar o pensamento em suas próprias 
faltas e fraquezas, e assim, afastando-os de Cristo, esperam 
alcançar a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, 
nutrindo ansiedade e temor quanto à nossa salvação. Tudo isto 
desvia a alma da Fonte de nosso poder. Confiai a Deus a 
preservação de vossa alma, e nEle esperai. Falai e pensai em 
Jesus" (CC 71-72). 

Crescimento em 
Cristo 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

108

A resina epóxi (vendida sob o nome de Durepoxi) se endurece 
com um agende catalisador. Os dois separados são moles, mas 
juntos endurecem. "O segredo do êxito está na união do poder 
divino com o esforço humano" (CE 106). 

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

109

Quanto mais abertas as pernas, mais firme o corpo fica. Se temos 
nossa fé "lançada dentro do segundo véu, os difenrentes ventos 
de falsas doutrinas e erro não poderão derrubar-nos" (PT 
01.03.1850, Hb 6:19).

Crescimento em 
Cristo 3 Daniel Silveira

110
Um objeto novo perdemos ou estragamos mais facilmente que os 
que já temos por mais tempo. Assim os que são novos na fé 
passam por mais tribulações, para firmar-los na fé. 

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

111

O crescimento em Cristo pode ser simbolizado da seguinte forma: 
Jesus é uma senóide, o cristão um polinômio, mais precisamente 
uma série de Taylor. Quanto maior o número de somandos da 
série, maior é a semelhança com a senóide. Assim, os somandos 
representam as experiências do cristão, que vão se somando. 
São necessários infinitos somandos para que haja completa 
equivalência, sendo impossível, nesta vida chegar, a parar de 
pecar. Só por ocasião da glorificação.

Crescimento em 
Cristo 3 Daniel Silveira

112

Analisemos o processo do selamento detalhadamente: O sinete 
que é o amor à verdade, é pressionado de forma constante sobre 
o substrato. O substrato, nossa mente e coração, precisa estar 
amolecido pelo óleo da graça de Cristo, e o selo secado pelo Sol 
da Justiça (RH 27.03.1894). 

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

113
A esponja absorve mais quando está totalmente seca. De manhã 
nossa mente absorve bem mais, nesta hora tranquila deveríamos 
beber da água da vida (Ap 22:17).

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

114

Uma pessoa míope só vê com nitidez o que está perto. Paulo diz 
que uma pessoa espiritualmente míope é aquela que não segue a 
escada da santificação: "associai com a vossa fé a virtude; com a 
virtude, o conhecimento; com o conhecimento, o domínio próprio; 
com o domínio próprio, a perseverança; com a perseverança, a 
piedade; com a piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o 
amor" (1 Pe 1:5-9).

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

115
As roupas que ficam muito ao sol tornam-se pálidas. Ficam mais 
claras, mais semelhantes à luz. Assim o cristão é transformado 
pela contemplação (2 Co 3:18). 

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

116

Os adultos já não se divertem com brinquedos que lhes 
fascinavam quando bebê. Assim, no céu, não encontraremos 
prazer em atividades que nos fascinavam aqui na terra, como o 
futebol (1 Co 13:11-12). 

Crescimento em 
Cristo 2 Daniel Silveira

117

 A progressão geométrica de Deus soa assim: "O homem deve 
cooperar com Deus, esforçando-se para cultivar bons hábitos. 
"Deve acrescentar graça à graça; e assim procedendo num plano 
de adição, Deus opera por ele num plano de multiplicação (AA 
532). 

Crescimento em 
Cristo 3 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

118

Alguém que se concentra em exercitar somente um lado do 
corpo, ou só um membro, danifica sua noção de equilíbrio e 
coordenação. A mensagem da temperança "é tão ligada com a 
mensagem do terceiro anjo como o braço direito o é com o corpo" 
(Te 238). Mas se ela for enfatizada demasiadamente, falando 
mais sobre saúde que sobre o evangelho, já temos um caso de 
intemperança. 

Crescimento em 
Cristo 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

119
Para estar firme, um objeto precisa de pelo menos três pés. A fé, 
para ficar de pé, precisa de pelo menos: leitura bíblica, oração e 
testemunho. 

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira

120 "Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo" (DTN 827). Crescimento em 
Cristo 2 Ellen G. White

121
Quem dirige mais devagar que o fluxo de trânsito, corre perigo. 
Alguém pode estar no bom caminho, mas se não avançar, está 
em sério perigo de vida. 

Crescimento em 
Cristo 1 Daniel Silveira
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122 Quando aquecido na mão, o minerlóide Opala fica mais brilhante. 
Quem se coloca nas mãos de Deus, pode irradiar sua alegria.

Crescimento em 
Cristo 1

Daniel Silveira, 
Missionswerk 

Heukelbach Australien.

123
Uma corrente de ar vivifica o fogo e ajuda na rápida disseminação 
do fogo do evangelho. Por isso Jesus soprou sobre os discípulos, 
dizendo "recebei o Espírito Santo (Jo 20:12).  

Espírito Santo 1 Daniel Silveira

124

O vento simboliza a atuação invisível e misteriosa do Espírito 
Santo (Jo 20:22), bem como os que são nascidos dEle (Jo 3:8). 
Não se sabe através de quem o Espírito se manifestará (2 TS 15). 
Após o batismo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto (Mc 
1:12). Quando vamos com o vento, ele nos dá força, e temos 
calmaria. O vento ajuda as árvores a se prepararem para o 
inverno, fazendo com que elas percam as folhas. Assim o Espírito 
Santo quer soprar nossos pecados para longe, antes que venha o 
juízo (neve).

Espírito Santo 1 Daniel Silveira

125

As sementes do evangelho podem ser das melhores, o terreno 
bem preparado, a estação a mais adequada. Mas se o 
orvalho/chuva do Espírito Santo não cair, a semente não 
germinará.

Espírito Santo 2 Daniel Silveira

126

"A seiva da vinha, subindo da raiz, é difundida para os ramos, 
promovendo o crescimento e produzindo flores e frutos. Assim o 
poder vitalizante do Espírito Santo, que emana do Salvador, 
permeia a alma, renova os motivos e afeições e leva os próprios 
pensamentos à obediência da vontade de Deus, capacitando o 
que recebe a produzir os preciosos frutos de obras santas" (AA 
284). Jesus amaldiçoou a figueira estéril porque como símbolo do 
cristão ela deveria produzir figos a todo tempo, não só na estação 
dos figos.

Espírito Santo 2 Ellen G. White

127

Algumas bactérias têm, dentro de si, pequenos ferros 
magnetizados que funcionam como bússolas. Os cristãos 
também podem se orientar pela bússola da consciência (5 TI 120, 
Is 30:21).

Espírito Santo 2
Inspiração Juvenil 

12.02.2004, Ellen G. 
White, Daniel Silveira

128

A atmosfera dispersa a luz do sol, dá cor e vida à criação de 
Deus. Ela equivale ao Espírito Santo, que dá vida à imagem de 
Deus em nossa mente, tornando-O bem presente em nossa vida. 
Torna eficaz o que foi realizado pelo Salvador. 

Espírito Santo 2
LeRoy Edwin Froom em 
A Vinda do Consolador 

33

129

O Egito possui o rio Nilo o ano inteiro, mas a capacidade deste de 
fertilizar e fazer a terra produzir frutos fica praticamente 
adormecida até que vêm as cheias e o rio transborda. Uma coisa 
é receber o Espírito, e outra, bem diferente, é recebê-lo em 
plenitude".

Espírito Santo 2
LeRoy Edwin Froom em 
A Vinda do Consolador 

168, 170

130

O pingo de água reluzente e a poça de água demonstra: o sol é 
capaz de acomodar-se em seus refletores. Assim Deus é capaz 
de encher com Seu Espírito qualquer pessoa, por mais pequena e 
desprezível que seja. 

Espírito Santo 2 Daniel Silveira

131 O Espírito Santo age como o microscópio. Na Bíblia, ele nos 
mostra coisas que vão veríamos a olho nú (sem a sua ajuda). Espírito Santo 2 Daniel Silveira

132
A água purifica (Ez 35:25), satisfaz (Sl 42:1), reanima (Jó 14:7-9) 
e faz crescer (Is 44:3-4). Esses mesmos efeitos Espírito Santo 
sobre o ser humano. 

Espírito Santo 1 LeRoy Edwin Froom em 
A Vinda do Consolador 

133

Como se limpa um jarro profundo, onde não chega nenhuma 
esponja ou escova? Enchendo-o e esvaziando-o várias vezes 
com água pura. O cristão é como um vaso de barro (2 Co 4:7), 
que é purificado enchendo-se muitas vezes com o Espírito Santo. 

Espírito Santo 1 Daniel Silveira

134

As ondas de rádio atravessam casas e pessoas. Em alguns 
lugares estão os receptores, onde a mensagem é captada. Assim 
o Espírito Santo tenta influenciar todas pessoas, mas são poucos 
os que lhe dão ouvidos. 

Espírito Santo 1 Daniel Silveira

135

Ao receber uma encomenda importante, é necessário assinar, 
comprovando o recebimento. Assim, para receber o dom do 
Espírito Santo, precisamos ser batizados, confirmando que 
concordamos com todas as cláusulas do contrato da aliança, o 
voto batismal (At 2:38).

Espírito Santo 2 Daniel Silveira

136
Quando o nível do óleo do carro fica baixo, o motor se aquece em 
demasia. Assim, o que tem falta do óleo do Espírito Santo (Zc 4:2-
6) em sua vida, esquenta sua cabeça.  

Espírito Santo 2 Daniel Silveira

137
O parafuso segura um quadro, porém geralmente fica atrás, 
invisível. O Espírito Santo exalta a Cristo, é por isso que na Bíblia 
Ele é o mais oculto dos três membros da Trindade.

Espírito Santo 2 Daniel Silveira
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138

Existe um labirinto do qual só se pode encontrar saída com a 
ajuda de Deus: "Os sábios mundanos têm buscado explicar, com 
princípios científicos, a influência do Espírito de Deus no coração. 
A menor ousadia nesta direção conduzirá a mente aos labirintos 
do ceticismo" (MJ 119). 

Espírito Santo 2 Ellen G. White

139

Os eixos de um veículo podem estar perfeitamente alinhados, a 
pressão dos pneus ideal, mas se faltar combustível, ele não anda. 
Pode até rolar para baixo ou ser empurrado, mas a longo prazo, 
nada feito. Os departamentos da igreja podem estar 
perfeitamente coordenados, as reuniões bem organizadas, mas 
se falar o combustível do Espírito Santo, pouco proveito tem. Ela 
até pode ser empurrada por força humana, mas Deus quer nos 
dar este combustível gratuitamente. Basta cumprir os requisitos e 
pedir fervorosamente.

Espírito Santo 2 Daniel Silveira

140

As máquinas de terraplenagem e rolos compressores tiram terra 
dos locais altos e enchendo os baixos, é exercida pelo Espírito 
Santo. Quando Ele "com Seu maravilhoso poder vivificante, toca 
a alma, abate o orgulho humano. Prazeres, posições e poder 
mundanos aparecem como sem valor (...) Então, a humildade e o 
abnegado amor, tão pouco apreciados entre os homens, são 
exaltados como as únicas coisas de valor" (DTN 391, Is 40:1-5).

Espírito Santo 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

141

Somente um saco cheio permanece de pé. Pessoas cheias do 
Espírito também permanecem firmes: Sansão, cheio do Espírito, 
derrotou mil pessoas com uma queixada, ficando de pé entre os 
montes de cadáveres.

Espírito Santo 2 Daniel Silveira

142

Gostamos de comer pão com manteiga ou margarina (gordura 
hidrogenizada). No serviço do santuário o pão deveria ser untado 
com óleo (Ex 29:2). Por isso somente devemos ler a Bíblia com a 
ajuda do Espírito Santo (1 Sa 16:13).

Espírito Santo 1 Doug Bachelor

143

A lua é a que testifica da luz verdadeira, e como a Bíblia, ela 
serve de lâmpada para os pés e luz para o caminho (Sl 119,105). 
A luz da lua pode não iluminar cada detalhe do caminho, mas o 
suficiente para encontrá-lo. Assim a Bíblia também fornece 
princípios gerais para os problemas do dia-a-dia. Cristo morreu 
em época de lua cheia, ou seja, no foco principal das profecias do 
Antigo Testamento. O ciclo lunático determina quando será a 
páscoa: a Bíblia predisse com exatidão a morte de Jesus, o 
cordeiro pascoal (1 Co 5:7). A páscoa determina a data do 
pentecostes (50 dias mais tarde): Sem o calvário não haveria 
pentecostes, e sem a morte para o eu não há derramamento da 
chuva serôdia.

Bíblia 2

Daniel Silveira e LeRoy 
Edwin Froom em A 

Vinda do Consolador 
107, Doug Bachelor

144

Por cima um terreno pode parecer baldio. No fato de se ter que 
cavar para encontrar minerais preciosos, Deus quis ensinar que 
se deve pesquisar profundamente a Sua palavra. Aqui um pouco, 
ali um pouco (Is 28:10, E 123). Assim como a chuva amolece a 
terra e facilita o trabalho, assim o Espírito facilita a compreensão 
da verdade.

Bíblia 1 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

145

Como a luz solar dissipa a neblina, assim quando a névoa do erro 
e superstição toldam a mente, então o abrir da Palavra "esclarece 
e dá entendimento aos simples" (Sl 119:130). O meio de dissipar 
as trevas, é admitir a luz. O melhor meio de tratar com o erro, é 
apresentar a verdade (DTN, 498).

Bíblia 1 Daniel Silveira

146 ? Muitas coisas no mundo natural não se pode explicar ainda. É de 
se admirar que no mundo espiritual seja diferente? Bíblia 2 Daniel Silveira

147 A Bíblia é como uma fonte. Quanto mais se olha para o seu 
interior, tanto mais profundo parece à vista (FEC, 393). Bíblia 1 Ellen G. White

148

Assim como nada refoge ao calor do sol (Sl 19:6), a Palavra de 
Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do 
coração (Heb 4:12).  Quando o sol fica encoberto por muitos dias, 
o espírito fica abatido. Os preceitos do Senhor são retos e 
alegram o coração (Sl 19:8, Ec 11:7). "As estrelas do céu estão 
sob o Seu controle. Ele as ilumina com Sua luz" (AA 586). Deus 
ilumina também a Sua Palavra. 

Bíblia 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

149

Jesus é a luz do mundo (Jo 8:12). Mesmo para as pessoas que 
não vêem o sol por causa de nuvens (os que não têm 
conhecimento do evangelho): por difusão a luz solar ilumina a 
todos os que vêm ao mundo (Jo 1:9). Mas quando alguém vê o 
sol diretamente (conhecendo o evangelho), o coração se alegra 
(Ec 11:7). 

Bíblia 2 Daniel Silveira

150

Os olhos dos grandes felinos refletem a luz de uma lanterna que 
sobre eles incide, protegendo assim o portador da luz. A Bíblia, 
nossa lâmpada (Sl 119:105) nos protege dos ataques ferozes de 
Satanás (1 Pe 5:8).

Bíblia 1 Inspiração Juvenil 
21.01.2004

151
O cântico das Baleias-jubarte podem ser tanto canções de amor 
como advertências. Deus na Bíblia também mistura os dois, pois 
na verdade a advertência é uma forma de expressar o amor. 

Bíblia 2 Doug Bachelor em 1 
Amazing Facts 17-18
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A palavra de Deus é como o mel (Sl 19:10, Ap 10:9). O mel é o 
único alimento que não estraga, assim a Palavra de Deus 
permanece para sempre (Is 40:8).

Bíblia 1 Daniel Silveira

153

Os que bebem água dura (rica em sais de cálcio e magnésio) têm 
25% menos infartos, pois esses minerais se unem à gordura 
formando uma espécie de sabão, que é excretado. As palavras de 
Jesus às vezes são duras (Jo 6:60), mas nos fazem cristãos 
saudáveis. 

Bíblia 2 Daniel Silveira

154

Assim como o bebê não compreende as palavras que lhe são 
ditas, assim muitos inicialmente não compreendem a Palavra de 
Deus. Mas qual a solução? Para o bebê é simplesmente 
continuar ouvindo. Para o leitor da Bíblia também.

Bíblia 1 Doug Bachelor, em "Out 
of Egypt 3-5)

155
O arado da verdade irá fazer sua obra. Ele irá arar a pesada terra 
e não se limitar a cortar espinhos superficialmente, mas 
desarraigá-los completamente.

Bíblia 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

156
Alguém que só come salada fica subnutrido. Meras informações 
bíblicas não nutrem, temos que comer o pão da vida, Jesus (Jo 
6:48). 

Bíblia 2 Daniel Silveira

157

O bebê recebe a comida na boca, mas como adultos espirituais 
temos que comer por nós mesmos a fim de sermos nutridos. Não 
a haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa 
(DTN 390, 1 Co 3:2). 

Bíblia 1 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

158

O manual de instrução existe para ser seguido, não para ser 
discutido. Um velinho diz: comprei água mineral de primeira 
qualidade, vou colocar no tanque de meu carro, como substituto 
da gasolina. Afinal o que vale é a intenção, de ser ecológico. Que 
absurdo!  A Bíblia é nosso manual de instrução, e seguindo-o, 
estaremos a salvo". 

Bíblia 2 Daniel Silveira

159
É problemático instalar um programa moderno em um 
computador antigo. Todos os problemas de compreensão da 
bíblia, o software divino; estão no hardware humano. 

Bíblia Daniel Silveira

160

Para enviar grandes arquivos pela internet, muitas vezes se 
compacta (zipa) os mesmos. Uma vez no local de destino, é 
descompactado. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, os 
pensamentos foram codificados em texto. Para ser útil porém, é 
necessário o mesmo Espírito Santo, agindo no leitor. "Antes de 
abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo, 
e ser-nos-á dada" (CC 91). 

Bíblia 2 Daniel Silveira

161

Estratégia de montar um quebra-cabeça: Começar pelas bordas, 
pois são peças mais fáceis. Assim, ao não entender algo na 
Bíblia, devemos atentar para a luz que já possuímos, e 
haveremos de receber ainda mais. Não encontrando o lugar de 
uma peça, deixá-la de lado para mais tarde: no estudo da Bíblia 
importa estar dispostos "a esperar pacientemente até que ao 
Senhor pareça conveniente revelar a verdade" (CC 111, 108).

Bíblia 2 Daniel Silveira

162

Para saber o caminho certo na imagem ao lado, o método mais 
rápido e seguro é ir da solução para as alternativas,  seguindo a 
linha de cima para baixo. Para saber o caminho ao céu, o mais 
seguro é perguntar quem já está lá, Deus, que nos fala através da 
Bíblia.

Bíblia 2 Werner Heukelbach

163

Muito se investe em previdência social, para que na idade se 
tenha uma boa reserva. Pensamos nós também em encher 
nossas recamaras mentais com a Palavra de Deus, para quando 
precisarmos dela?

Bíblia 2 Daniel Silveira

164
A palavra inspirada serve de peneira. Só devemos permitir que 
entre em nossa mente o que passar pelo teste da lei e do 
testemunho (Is 8:20).

Bíblia 1 Daniel Silveira

165 O Espírito Santo é o grande intérprete da Bíblia, traduzindo da 
letra da lei em espírito da lei (compare com Jz 7:10). Bíblia 1 Daniel Silveira

166

As manchetes fazem uma declaração geral, e depois esclarecem 
os detalhes. A Bíblia trabalha muito com este princípio, por 
exemplo em Gn 9:3-4 e muitos até interpretam Gn 1:1 como 
sendo um exemplo deste princípio. 

Bíblia 2 Daniel Silveira

167

Para localizar algo na terra pelo GPS, é necessário pelo menos 
dois ou três satélites. Quanto mais satélites envolvidos no 
processo de localização, maior a precisão. "Por boca de duas ou 
três testemunhas, toda questão será decidida" (2 Co 13:1). 

Bíblia 2 Doug Bachelor

168
A lâmpada incandescente se ilumina quando a corrente elétrica 
passa por ela. Assim o corpo torna-se alma vivente somente 
quando o fôlego de Deus entra nele (Gn 2:7, Ec 12:7). 

Estado dos 
Mortos 2 Daniel Silveira
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Uma caixa é formada por tábuas e pregos. Assim a alma vivente é 
composta de corpo e fôlego de vida (Gn 2:7, Ec 12:7). Mas 
mesmo desmontada, pode-se referir a ela como caixa. Assim, no 
livro do Apocalipse, as almas estão clamando debaixo do altar (Ap 
6:9-10). Esta expressão idiomática se refere às almas em estado 
"desmontado" que simbolicamente clamam a Deus por vingança.

Estado dos 
Mortos 2

Erwin Maxwell, em Uma 
Nova Era segunda as 

Profecias do Apocalipse

170

Em uma casa onde não entra muita poeira de fora, a maior parte 
do pó consiste em pele morta. Isso serve de constante aviso, de 
que em breve voltaremos ao pó, "vindo, depois disto, o juízo" (Hb 
9:27). 

Estado dos 
Mortos 1 Daniel Silveira

171

"Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 
sete últimas pragas estão para ser derramadas (...) Os raios da 
ira de Deus estão prestes a cair" (EF 238). Os céus anunciam a 
sua justiça, porque é o próprio Deus que julga" (Sl 50:6). Onde 
queremos nos esconder, quando vier o relâmpago? No carro? Na 
casa? No esconderijo do Altíssimo? (Sl 91:1) Em que posição 
física se deve estar quando o um relâmpago ameaça: de pé? 
cócoras? humildemente ajoelhados?  

Juízo 1 Daniel Silveira

172

Em zonas temperadas, as árvores se preparam para o inverno 
deixando sua folhagem cair. Mas a neve cai primeiro sobre os 
picos dos montes: o juízo começa com a casa de Deus (1 Pe 
4:17, Ez 9:6), o santo monte (Dn 9:16). 

Juízo 2 Daniel Silveira

173

Os pára-raios, situados no alto dos edifícios são fustigados por 
relâmpagos. Eles nos ensinam: Cada altura que se levanta contra 
o Deus percebem que os céus anunciam a justiça de Deus (2 Co 
2:10, Sl 50:6). Mas se houver um isolamento da terra (do mundo), 
estamos imunes. Aprox. 90% dos relâmpagos acontecem dentro 
da própria nuvem. Isso revela a misericórdia de Deus, por causa 
da qual não somos consumidos (Ml 3:6). Já nos que atingem a 
terra, o processo é o seguinte: Da nuvem desce um canal de 
plasma, e da terra sobe a carga elétrica. Desta forma o fogo em si 
vem de baixo, e a maioria das tragédias não vem de cima, de 
Deus. Deus só dá a permissão (canal de plasma), mas é Satanás 
que causa o mal propriamente dito. Raras vezes a carga vem de 
cima, formando a imagem inferior: São as vezes nas quais Deus 
mesmo tem que intervir; como no dilúvio, Sodoma e Gomorra, 
Ananias e Safira.

Juízo 3 Daniel Silveira

174

Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom (essa planta Deus limpa, 
para que dê mais fruto, Jo 15:2) ou a árvore má e o seu fruto mau 
(depois de dar uma chance adubando, ele a arranca Lc 13:6-9); 
porque pelo fruto se conhece a árvore (Mt 12:33).

Juízo 1 Daniel Silveira

175

Por causa de nuvens de poeira, não se pode ver o centro da via 
láctea com telescópios óticos: Muitos raciocinam: "Que sabe 
Deus? Acaso, poderá ele julgar através de densa escuridão? 
Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver; ele 
passeia pela abóbada do céu" (Jó 22:13-14). Mas através do 
radiotelescópio da fé podemos atravessar a escuridão. 

Juízo 2
Inspiração Juvenil 
24.02.2004, Daniel 

Silveira

176
Beber água morna dá ânsia de vômito. Assim Deus vomitará 
aqueles que nem estão frios, chorando sua miséria, ou quentes 
regozijando-se no Senhor. 

Juízo 2 Doug Bachelor

177
No elevador, geralmente os que entram primeiro saem por último. 
Assim, depois de o elevador chegar ao céu, os últimos serão os 
primeiros (Mt 19:30).

Juízo 1 Daniel Silveira

178
Para evitar manchas de molho de tomate, alguns vestem uma 
blusa vermelha. Assim tentam muitos disfarçar os pecados, mas 
sua roupa está manchada da mesma forma. 

Juízo 1 Daniel Silveira

179
"Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com 
precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter 
é fielmente delineado nos livros do Céu" (GC 487). 

Juízo 2 Daniel Silveira

180

A tecnologia já permite abrir uma porta com uma impressão 
digital, com a voz ou rastreamento da íris. Para a admissão no 
palácio do rei Jesus, existe uma senha: "um espírito manso e 
quieto", o "linho fino, branco e puro" (Ap 19:14). Coisa alguma que 
não traga a assinatura dEle há de ser reconhecida em Seu reino 
(AA 523-524, DTN 826). 

Juízo 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

181

Ao aplicar uma multa, o policial não está magoado com o ofensor. 
Ele simplesmente está executando a lei. No grego, a palavra para 
ira de Deus significa nada mais que sua sentença contra o 
pecado.

Juízo 2 Paul Wright

182
No tempo de Acabe os juízos de Deus "foram temperados com 
misericórdia", como todos até hoje. "Mas no juízo final a ira é 
derramada sem mistura de misericórdia" (PR 255, GC 627).

Juízo 2 Ellen G. White
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183

Crocodilos têm uma visão de quase 180°, mas não vêem o que 
está justo debaixo se seu focinho. Alguns cristãos também 
aparentemente têm visão ampla, mas não vêem o que está justo 
em frente de seu nariz. 

Lei de Deus 1 Doug Bachelor em 2 
Amazing Facts 17

184

A lei é como um espelho (Tg 1:23-25). Ninguém pendura um 
espelho côncavo ou convexo para ter a impressão que está mais 
gordo ou magro. Todos querem ver a realidade, por mais dolorosa 
que seja. O espelho mostra ao pecador onde deixa a desejar, mas 
atenção: não é o meio para a purificação.

Lei de Deus 1 Daniel Silveira

185

Nos aeroportos existem os detectores de metal, que não deixam 
nenhuma chance de engano. "Os que clamam ter o grande poder 
de Deus somente podem ser discernidos pelo grande detector, a 
lei de Deus" (RH 25.08.1885). 

Lei de Deus 2 Daniel Silveira

186

Para poder observar melhor um substrato debaixo do 
microscópio, costuma-se usar pigmentos, para realçar certas 
substâncias. A Bíblia diz que as paixões pecaminosas são "postas 
em realce pela lei" (Rm 7:5).

Lei de Deus 3 Daniel Silveira

187

Um rádio análogo às vezes sofre interferências, podendo 
sintonizar outra emissora ao fundo, ou chiados. Então temos que 
corrigir levemente o regulador da frequência. Assim às vezes 
somos tentados a ter outros deuses, captar outra frequência. 
Temos que constantemente ajustar a frequência captada, vigiar e 
orar. 

Lei de Deus 2 Daniel Silveira

188

Imagine-se a seguinte situação: Um exame de matemática 
consiste em uma única pergunta: 3+4= __ Se alguém responde 7, 
recebe nota máxima, se erra, nota mínima. Joãozinho escreve um 
recado para a professora: "Querida professora. Eu te amo. Esta 
resposta eu não sei. Mas eu sei que 2-1=1. Por favor, me dê uma 
nota boa". A professora deve lhe dar uma nota boa? Não. Deus 
também nos deu um teste, consiste em dez questões em duas 
folhas; aliás, tábuas (Tg 2:10). 

Lei de Deus 2 Daniel Silveira

189
O jugo de Jesus é leve, e simboliza a lei de Deus (Mt 11:30, DTN 
329). Assim como o jugo protege o boi das feras, assim a lei nos 
protege dos avanços de Satanás (Jr 5:5-6, 1 Pe 5:8,).  

Lei de Deus 2 Daniel Silveira

190

O jogo de traçar linhas ilustra bem a espiritualidade da lei. Os 
pontos são os mandamentos propriamente ditos, ou a letra da lei. 
Mas eles distendem uma área, e esta área representa tudo o que 
realmente está envolvido, o espírito da lei, a profundidade 
esboçada no sermão do monte, o amor a Deus e ao próximo.

Lei de Deus 2 Daniel Silveira

191
Uma porta é sustentada por pelo menos duas dobradiças. Assim, 
toda a Lei e Profetas dependem de dois princípios: amor a Deus e 
ao próximo (Mt 22:40). 

Lei de Deus 2 Daniel Silveira

192 É a tábua que segura as letras da lei, assim é o amor que é a 
base para ao cumprimento da mesma. Lei de Deus 2 Daniel Silveira

193 O sábado é com uma eclusa, ele nos traz a um novo patamar de 
nossa existência. Sábado 2 Daniel Silveira

194 O sábado funciona como um equalizador: "O rico e o pobre se 
encontram; a um e a outro faz o SENHOR" (Pr 22:2). Sábado 2 Daniel Silveira

195
É nas horas de descanso que se têm intimidade sexual. Deus 
descansou no dia de sábado, e nos convida a ter intimidade com 
Ele (Ap 2:2).

Sábado 2 Daniel Silveira

196

Em uma folha existe um padrão geral de irrigação pela seiva: Um 
vaso principal se divide para a esquerda e direita, evidenciando 
que Deus é um Deus de ordem (1 Co 14:40). Mas o fato de os 
pequenos veios nas folhas saírem de forma desordenada e sem 
um padrão, mostra que não devemos ser demasiado justos (Ec 
6:17).

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

197

"O lírio do lago firma as raízes profundamente abaixo da 
superfície de lixo e lodo e, através do caule poroso, extrai as 
propriedades que lhe ajudarão ao desenvolvimento, trazendo à 
luz a imaculada flor que repousa em pureza no seio do lago. 
Recusa tudo quanto haveria de ofuscar ou diminuir sua imaculada 
beleza.  Podemos aprender do lírio uma lição e, embora rodeados 
de influências que tenderiam a corromper os princípios de moral e 
trazer ruína sobre a alma, podemos recusar ser corrompidos, 
colocando-nos onde as más companhias não pervertam nosso 
coração. Individualmente devem os jovens procurar unir-se aos 
que, com passos seguros, estejam trabalhando em direção 
ascendente" (MJ 423).

Vida Cristã 2 Ellen G. White
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198
Olhar para profundidades grandes dá tontura. Isso confirma que 
devemos esquecer-nos das coisas que para trás ficam e avançar 
para as que diante de nós estão (Fp 3:13).

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

199

Quando em contato com oxigênio, o ferro forma óxido de ferro 
(ferrugem), que vai esfarelando. Com isso, mais ferro é exposto, e 
mais ferrugem se forma, etc. Porém metais, como o alumínio e o 
zinco, quando exposto a esse gás, o usa para formar uma 
camada protetora de óxido, que isola o restante do metal. Eles 
ensinam, como Josué e Calebe, que não se deve deixar vencer 
pelo mal, mas vencer o mal com o bem (Rm 12:21).

Vida Cristã 3 Daniel Silveira

200

Não se consegue caminhar ou correr para trás com facilidade. E 
felizmente, isso nos ensina a não retroceder na jornada cristã. 
Deus faz questão de mencionar que os mensageiros de Ezequiel 
1:9 não se voltavam para trás enquanto andavam. 

Vida Cristã 1 Daniel Silveira

201

Um farol de carro é capaz de cegar os olhos temporariamente, de 
forma que não conseguem ver as estrelas cintilantes no céu. 
Assim, a atenção voltada a pequenos problemas os pode tornar  
"cegos aos muitos motivos que têm para serem agradecidos" (CC 
122).

Vida Cristã 1 Daniel Silveira

202 Ao enterrar uma semente, lembremo-nos de que "Quando o eu 
está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente" (PJ 384). Vida Cristã 2 Daniel Silveira

203

As abelhas passaram pelo processo de metamorfose (conversão), 
por isso podem representar os cristãos. Elas são laboriosas e têm 
espírito de cooperação mútua. Se orientam pela luz solar (os 
crentes também, Ml 4:2). Se uma pessoa esbarrar em flores que 
as abelhas estejam polinizando, elas não picam, pois sabem que 
são hóspedes: Jesus instruiu os missionários a serem mansos e 
cortêses (Mt 10:12). Mas as abelhas defendem sua colméia 
picando invasores, e geralmente morrem após a ferroada. Assim 
devemos defender a fé que uma vez foi entregue aos santos, se 
necessário com a própria morte.

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

204
O morcego ilustra a fé do cristão: mesmo em completa escuridão 
ele tem um sistema de sonar impressionante. O justo viverá pela 
fé (Rm 1:17), orientando-se pela Bíblia e pela consciência. 

Vida Cristã 2 Inspiração Juvenil 
10.06.2004

205

A cor vermelha têm a propriedade interessante de ser muito 
visível à luz do sol, mas não na sombra. O pássaro cardeal se 
vale desta   propriedade para sua proteção. Jesus várias vezes 
na Bíblia está vestido de vermelho (Is 63:2, Ap 19:13), podendo 
resplandecer em glória ou desaparecer misteriosamente, como 
acontecia quando estava aqui na terra. 

Vida Cristã 2 Inspiração Juvenil 
14.01.2004

206

Quando vêem que não têm chance em um confronto os patos 
selvagens se fingem de mortos. "Porque nós, que vivemos, 
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que 
também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal" (2 
Co 4:11).

Vida Cristã 2 Inspiração Juvenil 
30.01.2004

207

Em cada galinheiro há uma galinha de status inferior às demais, e 
ela é atacada pelas outras com bicadas mortais. Assim aconteceu 
com Jesus, apesar de que Ele quis reunir os Seus filhos como a 
galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas" (Mt 23:37). 
Experimentos mostraram que quando as galinhas vêem sangue 
elas ficam agressivas. Mas se elas usam lentes de contato 
vermelhas, assim não vendo o sangue, isso não ocorre. Se 
aceitarmos o sangue de Jesus (assim como as galinhas aceitam 
as lentes de contato vermelhas), iremos viver em paz um com o 
outros. O Seu sangue nos limpa de todo pecado (1 Jo 1:7).

Vida Cristã 2
Inspiração Juvenil 

16.01.2004 e 
23.02.2004

208
Tecnicamente falando, o abelhão não poderia voar, mas ele tem 
todo motivo para afirmar com Davi: "com o meu Deus salto 
muralhas" (Sl 18:29, Fl 4:13).

Vida Cristã 2 Doug Bachelor em 1 
Amazing Facts 

209

Ao equilibrar uma vara verticalmente em um só dedo, é 
necessário olhar para a ponta superior da mesma. "Portanto, se 
fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá 
do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus" (Cl 3:1).

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

210
Onde há luz, água e terra fértil, a grama domina sobre as ervas 
daninhas. Assim, nutrindo nossa fé adequadamente, teremos 
vitória sobre os pecados.

Vida Cristã 1 Daniel Silveira

211
Águas passadas não rodam moinhos. Este provérbio vem da 
Bíblia: "Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás 
lembrança como de águas que passaram" (Jó 11:16). 

Vida Cristã 2 Daniel Silveira
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Há plantas que se inclinam ao vento, como os fariseus: "Eles 
pendiam nesta e naquela direção, segundo os ventos da opinião 
popular. Mas também há os cedros, as árvores de fibra, que não 
deixam mover os princípios (tronco). Quanto menor a importância 
da questão (do galho), tanto mais flexiblidade pode se mostrar. 

Vida Cristã 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

213

Andando em um caminho por uma floresta escura, a forma de es 
orientar é olhando par acima, pois se vê o contorno das árvores 
que ladeiam o caminho. Por isso devemos, neste mundo escuro, 
olhar com fé para cima (Cl 3:1).

Vida Cristã 2 Doug Bachelor

214
A aurora austral é linda, mas interferem com os meios de 
comunicações. As luzes deste mundo interferem com a nossa 
comunicação com o céu.

Vida Cristã 2 Doug Bachelor em 2 
Amazing Facts 53

215

Coxos frequentemente sentem uma dor-fantasma no membro que 
não possuem mais, e não sabem como coçá-lo. Médicos não 
sabem como ajudá-lo. Muitos cortaram o pecado fora mas ainda 
sentem sua culpa. Mas o Médico dos Médicos nos dá a receita 
em Hb 12:1-2.

Vida Cristã 1 Daniel Silveira

216 "A justiça têm uma irmã gêmea: o amor" (PM 31). Vida Cristã 2 Ellen G. White

217

Não devemos sempre tentar ver o mundo de forma preto e branca 
(isso é mal, esse é do bem), mas como ele na realidade é: 
colorido. Aliás poucas coisas na natureza são totalmente pretas 
ou brancas.

Vida Cristã 2 Gisela Abos-Padilla

218
Quem anda de nariz empinado pode não ver a pedra e tropeçar. 
O sábio Salomão o formula assim: "A soberba precede a ruína, e 
a altivez do espírito, a queda" (Pv 16:18).

Vida Cristã 1 Daniel Silveira

219

Polinização cruzada: Um grupo de seres vivos isolados tem maior 
propensão a doenças e males. Uma comunidade saudável e 
robusta necessita, continuamente, de material novo para 
enriquecer seu patrimônio genético. Novas idéias, novos critérios, 
novas perspectivas a nível individual e coletivo. Este é uma das 
vantagens da globalização.

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

220

A girafa é a rainha da savana, pois como o leão, não tem 
predador natural. Quando o leão quer atacá-la, ela dá alguns 
coices fulminantes. A girafa fica entre os outros animais junto aos 
bebedouros, vigiando. Quando avista um perigo, ergue seu rabo. 
Os ministros do evangelho são incumbidos a serem vigias do 
povo de Deus, e tal qual a girafa, temos de estar vigilantes, pois 
Satanás é qual leão a rugir (1 Pe 5:8).

Vida Cristã 2
James A. e Priscila M. 
Tucker em Inspiração 
Juvenil de 22.04.1992

221
À primeira vista, o resultado na conta ao lado é um zero. O 
resultado final da vida de um cristão pode parecer ser nulo, mas 
persevere, até que desponte a recompensa final.

Vida Cristã 1 Daniel Silveira

222

Por trás, os bordados parecem uma grande confusão de fios e 
fiapos. Mas pela frente, se mostram as mais belas obras de arte.  
"Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, 
propósitos frustrados e planos subvertidos, ver-se-á um propósito 
grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina" (E 305). 

Vida Cristã 1 Daniel Silveira

223

Ao serem ligados, os refletores têm uma luz fraca, mas que vai 
aumentando com o passar dos minutos. A vida do justo pode 
inicialmente parecer fraca, mas ela "vai brilhando mais e mais até 
ser dia perfeito" (Pv 4:18). 

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

224 A fé é como a visão através de um telescópio, pois "é a convicção 
de fatos que se não vêem" (Hb 11:1). Vida Cristã 2 Daniel Silveira

225 "A vontade é a mola propulsora de todas nossas ações" (5T 515). Vida Cristã 2 Daniel Silveira

226
A consciência nossa bússola, a Bíblia o mapa. Nações pagãs 
podem até se nortear sem a Bíblia (Rm 2:15), mas o mapa traz 
uma clareza muito maior.

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

227

O vidro em parte reflete a luz que sobre ele incide, em parte a 
absorve (ficando mais quente). Porém a maior parte deixa passar. 
Assim o cristão em parte reflete a luz a outros, e em parte a 
absorve, para aquecimento de sua própria fé. Mas a maior parte 
ele não consegue captar, deixa passar, por causa da grande luz 
que tem e/ou por ser tardio em aprender (Hb 5:11). 

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

228 As grandes decisões a fazer na vida são os 3 M's: Mestre, Missão 
e Marido/Mulher. Vida Cristã 1 Daniel Silveira
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229

Antes de tocar uma melodia harmoniosa, é preciso afinar o 
instrumento. Esse processo é como a mútua confissão e lava-
pés, antes de poder participar no banquete da santa-ceia. 
Obedecendo a Deus, os cristãos serão como "como harpas 
sagradas" (TM 519). A nota tônica de Jesus aqui na terra era 'Pai, 
glorifica o Teu nome'" (Jo 12:28, DTN 409). 

Vida Cristã 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

230

Quando alguém quer a configuração de seu computador em outra 
língua, não basta mudar a língua no painel de controle. É 
necessário instalar o programa ou a língua separadamente. 
Assim, para poder perdoar verdadeiramente, temos que ter o 
amor de Deus instalado em nosso coração. Então ele irá permear 
tudo: comandos, menus, correção ortográfica, etc. 

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

231

Quando chove, um prédio que emite fumaça é sujado pela própria 
fumaça, pois ela é absorvida pelos pingos d'água e cai sobre o 
prédio. "Quem abre uma cova nela cairá; e a pedra rolará sobre 
quem a revolve" (Pv 26:2). 

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

232

Nas maratonas, os atletas se concentram olhando para frente. O 
cristão deve olhar "firmemente para o Autor e Consumador da fé, 
Jesus" (Hb 12:1). Chegando no final da corrida, os maratonistas 
dão suas últimas energias para manter ou se possível aumentar a 
velocidade. "Assim o cristão, ao aproximar-se do alvo, 
prosseguirá com ainda maior zelo e determinação que no início 
da carreira" (AA 311).

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

233

Multiplicação de Matrizes: Quero multiplicar uma matriz 2x3 por 
uma 3x2. Os algarismos exteriores mostram qual é a forma da 
nova matriz, aqui 2x2: primeiro o cristão deve definir o alvo. Se os 
algarismos internos forem iguais, a multiplicação é possível: 
depois de definido o alvo, o cristão vê como é possível chegar lá. 
Na verdade tudo é possível para o que crê (Mc 9:23).

Vida Cristã 3 Daniel Silveira

234

O avião se ergue apoiando-se sobre o ar. A ar do Espírito de Deus 
(Gn 1:2, Jo 20:12) nos carrega, precisamos estender as asas da 
fé e avançar pela fé. Sem asas o avião não voa, sem fé é 
impossível agradar a Deus (Hb 11:6). Repare que o avião 
geralmente tem a cabeça erguida, mesmo em aterrissagens. Isso 
ensina: "Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-
vos" (Fp 4:4). Podemos confiar nos três Pilotos que estão no 
cockpit, só eles sabem como manejar todos os botões e 
alavancas de nosso cérebro. 

Vida Cristã 2 Werner Heukelbach, 
Daniel Silveira

235 Damos atenção ou não aos sinalizadores de pista? "Crede nos 
seus profetas e prosperareis (2 Cr 20:20).  Vida Cristã 2 Werner Heukelbach

236

Temos que focalizar os olhos em um objeto distante para poder 
ver a imagem escondida no estereograma RDS. Assim, o cristão 
tem que focalizar o céu. Então, a realidade deste mundo ganha 
uma nova dimensão. 

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

237

Devemos carregar nossas baterias espirituais regularmente. Se 
nosso carro fica parado por muito tempo, poderemos necessitar a 
energia de outro carro para nos reanimarmos. Aqui está valor da 
comunhão dos crentes, "para nos estimularmos ao amor e às 
boas obras" (Hb 10:24). 

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

238

Em alguns lugares aceita-se pagamento em Dólar, em outros não. 
No dinheiro aparece a imagem e inscrição dos patronos do 
governo. No reino de Deus só devemos usar a moeda corrente no 
céu, a verdade que apresenta a imagem e inscrição de Deus. 
Crítica e argumentação somente deveríamos confrontar com a 
verdade (DTN 353). 

Vida Cristã 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

239
Marca-passos espiritual: "A fé é (...) o meio pelo qual o coração 
renascido é levado a pulsar em uníssono com o coração de 
Cristo" (MJ 102). 

Vida Cristã 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

240

"O copo mais difícil de conduzir não é o que se acha vazio, mas o 
que está cheio até às bordas. É este que de mais cuidadoso 
equilíbrio necessita. A aflição e adversidade trazem decepção e 
dor; mas é a prosperidade que mais perigo oferece à vida 
espiritual" (CBV 212). 

Vida Cristã 2 Ellen G. White

241 O passado é como a luz traseira do carro, só ilumina para trás. 
Por isso não devemos nos gloriar no passado (Fp 3:13). Vida Cristã 1 Amilton Menezes
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A vida cristã é tudo menos que uma descida no escorregador: 
"Jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Não há 
pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. 
Não nos é possível deslizar para dentro do Céu. Nenhum 
preguiçoso pode entrar lá" (PJ 280).

Vida Cristã 1 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

243

A vela nada faz além de absorver a cera de deixar o fogo queimar. 
Interessante ver que o pavio não se consome, assim "levando 
sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida 
se manifeste em nosso corpo" (2 Co 4:10). Na verdade o pavio só 
desaparece lentamente, representando a vida que passa.

Vida Cristã 2 Daniel Silveira

244

O iceberg abriu um rombo na lateral do casco do Titanic, que 
tentava desviar-se do monte de gelo. Ele deveria ter ido 
frontalmente contra o iceberg, para eventualmente quebrá-lo. 
Devemos encarar os problemas, não desviar-nos deles.

Vida Cristã 2 David Gates

245

Nas tomadas elétricas, o pólo positivo (fio vivo) é o "importante", 
aquele que vem diretamente da usina de eletricidade. Pelo pólo 
negativo (fio neutro) o circuito - a corrente de elétrons - se fecha. 
Mas não que os elétrons tenham que voltar à usina, mas para dar 
espaço a novos elétrons. O pólo negativo representa a oração, 
com a qual podemos desafogar nossa carga excessiva. Não que 
Deus precise que nós lhe contemos algo, mas para nos habilitar a 
recebê-Lo (CC 93).

Oração 3 Daniel Silveira

246

Os pássaros são símbolo dos que lançam todas as suas 
preocupações a Deus (1 Pe 5:7). Por isso estão leves, com ossos 
ocos e sacos de ar. Eles não se preocupam em o que vão comer 
(Mt 6:26). Quando os pássaros estão voando sobrevoando o mar, 
eles se orientam com os infra-sons emitido pelas ondas na praia a 
milhares de quilômetros. Quem é de Deus, ouve as palavras de 
Deus (Jo 8:47). Os outros têm ouvidos mas não ouvem (Sl 115:6), 
ou então ouvem um ruído mas não entendem (Jo 12:29).

Oração 2 Daniel Silveira

247
Para receber alimento da gaivota mãe, os filhotes têm que dar 
uma leve puxada no bico dela. Este é o sinal para a entrega do 
alimento. "Pedi, e dar-se-vos-á" (Mt 7:7).

Oração 1 Daniel Silveira

248
O quarto de dormir precisa ser arejado para entrar oxigênio. 
Assim precisamos regularemente de oração, a "respiração da 
alma" (MJ 249).

Oração 1 Daniel Silveira

249
A panela tampada logo transborda, pois não consegue "respirar". 
Para que não transbordemos de preocupações, nossa alma tem 
que respirar através da oração. 

Oração 1 Daniel Silveira

250

No caixa de um mercado, somente colocamos mercadorias sobre 
a esteira conforme vai abrindo espaço. Assim devemos lançar 
sobre Deus toda nossa ansiedade (1 Pe 5:7), e ao mesmo tempo 
não nos inquietar com "o dia de amanhã, pois o amanhã trará os 
seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal" (Mt 6:34).

Oração 2 Daniel Silveira

251
"A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do Céu, 
onde se acham armazenados os ilimitados recursos da 
Onipotência" (CC 91). 

Oração 1 Ellen G. White

252

Quando estamos dentro de um ônibus, podemos deixar as malas 
no chão do mesmo. Sem preocupar-nos com que estejamos 
sobrecarregando o ônibus. Mesmo assim, muitos cristãos 
recusam-se a lançar sobre Deus toda ansiedade (1 Pe 5:7). 

Oração 2 Daniel Silveira

253 O telefone do céu é a oração. O DDD, discagem direta a Deus. O 
orelhão relembra: Deus sempre tem ouvidos bem abertos. Oração 2 Daniel Silveira

254
Não basta acertar um só algarismo na loteria, assim não basta 
cumprir um só requisito para que a oração seja atendida: eles são 
cumulativos. 

Oração 1 Daniel Silveira

255
A maioria dos carros não têm teto solar, somente janelas dos 
lados. E nós, temos nós contato somente com as pessoas ou 
também com o Deus do céu?

Oração 1 Daniel Silveira

256

O carro presidencial é blindado e todos lhe abrem caminho. 
Assim, somos chamados a expor as ansiedades a Deus. Ele 
promete: "Vosso espírito será blindado para a resistência. O 
caminho se vos abrirá para vos desvencilhardes de embaraços e 
dificuldades" (DTN 329). 

Oração 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

257

Assim como o bonequinho do jogo eletrônico tem que pular para 
pegar as moedinhas, assim devemos reclamar as promessas de 
Deus. Existe um intruso, "Satanás está pronto para nos roubar as 
benditas promessas de Deus" (CC 63). 

Oração 2 Daniel Silveira
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A lâmpada incandescente é composta da ampola, que segura um 
gás especial, e o filamento incandescente. Os companheiros de 
Davi chamaram-no de a "lâmpada de Israel" (2 Sm 21:17). Mas 
um capítulo adiante Davi louva a Deus, chamando-O de sua 
lâmpada (2 Sm 22:29). Então Davi é a ampola, que para o 
observador inatento é a fonte de luz. Porém dentro dele está 
Jesus, que é a luz propriamente dita. 

Gratidão 2 Daniel Silveira

259 Faça como o relógio de sol: somente conte as horas ensolaradas. Gratidão 1 Ditado popular

260 "O Espírito Santo nos ensinará a apoderar-nos de toda bênção, 
que servirá de antídoto para o desgosto" (CBV 248). Gratidão 2 Daniel Silveira

261

No inverno rigoroso ou no pólo inóspito, a paisagem branca 
reflete a luz que sobre ela incide. O cristão pode e deve louvar a 
Deus em meio às mais severas tribulações, refletindo as bênçãos 
derramadas e a alegria de sofrer pelo Nome de Jesus (At 5:41, At 
16:25).

Gratidão 2 Daniel Silveira

262

"Dai, e dar-se-vos-á" (Lc 6:38). O mar morto só recebe água, não 
passa adiante. Por isso é que ele está morto. Uma poça de água 
estagnada em breve se torna prejudicial; mas um riacho corrente 
esparge saúde e alegria sobre a terra. Um é símbolo do ocioso, o 
outro do laborioso" (MJ 214).

Liberalidade e 
Mordomia 1 Daniel Silveira

263

A segunda lei da termodinâmica prediz que o calor se espalha 
uniformemente. "Em virtude de tudo que tornou nossa vida mais 
abençoada do que a dos outros, achamo-nos colocados em 
obrigação para com todo ser humano a quem podemos 
beneficiar" (E 139). "Eu sou devedor", disse Paulo, "tanto a 
gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes" (Rm. 
1:14).

Liberalidade e 
Mordomia 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

264

A árvore busca sua nutrição do solo. Ao deixar as folhas ou frutos 
caír, está adubando o solo. Ela recebe para dar. E nunca tem 
falta. Assim a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será 
dessedentado" (Pr 11:25).

Liberalidade e 
Mordomia 1 Daniel Silveira

265

Aqueles que não se arriscam no mundo das finanças, têm juros 
pequenos. Por que não exercer a fé em um empreendimento com 
Deus, e investir em Sua obra; como fez a viúva pobre, dando sua 
últimas moedas? (Mc 12:42, LA 397).

Liberalidade e 
Mordomia 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

266

Muitos adquirem e usam sua propriedade "como se fossem seus 
donos e a houvessem criado, sem olhar à glória de Deus, e sem 
uma oração fervorosa para dirigi-los em sua aquisição ou uso. 
Estão pegando numa serpente, que os picará como uma víbora 
(CSM 141).

Liberalidade e 
Mordomia 2 Ellen G. White

267
Ellen G. White comparou duas grandes editoras americanas como 
dois ramos de plantas, que não deveriam ser "fusionados" (PM 
154). O que Deus separou, não una o homem.

Administração 
Eficaz 2 Daniel Silveira

268

Lutero disse: "A abelha é um animalzinho que produz o doce mel, 
mas também tem um ferrão. Assim o pastor oferece as mais 
amáveis frases de consolo, mas se por algum motivo sua ira é 
provocada e impelida, então ele também morde e pica os 
culpados".

Administração 
Eficaz 2 Martinho Lutero, em 

Martin Luther 280

269 Não é o vento que é decisivo, mas como estendemos as velas. Administração 
Eficaz 2 Provérbio popular

270

Na vulcanização, monômeros necessitam de calor e enxofre, para 
se unirem entre si e formarem um polímero. Forma-se a borracha, 
elemento muito útil. Assim, os cristãos precisam do calor de Jesus 
para que se unam e sejam um, servindo o mundo (Jo 17:22). 

Igreja 3 Inspiração Juvenil 
28.12.2004

271

Na antiguidade as pessoas desenhavam as constelações 
segundo seu mundo que conheciam: guerreiros, animais, objetos. 
Muitos passaram a acreditar nisso, e pensar que a natureza 
estampa estas imagens. Assim também é a obra do acusador de 
nossos irmãos: Satanás sempre induz as pessoas a ver algo de 
negativo na igreja, e a projetar sua própria impureza sobre a obra 
de Deus. 

Igreja 2 Daniel Silveira

272 As ligas metálicas são mais fortes que os metais puros. Diferentes 
átomos unidos mostram que união faz a força. Unidade 3 Daniel Silveira

273

A luz do Sol incidindo sobre diferentes objetos, empresta-lhes 
tonalidades diversas: Raramente duas pessoas e exprimirão a 
verdade da mesma maneira. Cada uma se deterá em pontos 
particulares que sua constituição e educação a habilitaram a 
apreciar (1 ME 22).

Unidade 2 Daniel Silveira
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Uma música em uníssono não têm muita graça, mas quão bom e 
quão maravilhoso é quando várias tonalidades se harmonizam, 
quando os irmãos vivem em união (Sl 133:1). 

Unidade 1 Daniel Silveira

275
Cristo é o grande centro, e os cristãos se aproximam uns dos 
outros exatamente na proporção em que se aproximam do centro 
(DTN 296). 

Unidade 1 Daniel Silveira

276
Quando cada um, em um conjunto, toca sua própria música, reina 
a confusão. Mas se temos por maestro a Jesus, se somos 
guiados por Seu Espírito, que harmonia!

Unidade 1
Histórias para ouvir, 
contar e cantar, CPB 

2000

277

"'Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o costurar em 
vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz 
com o velho' (Lc 5:36). A mensagem do Batista não devia ser 
entremeada com a tradição e a superstição. Uma tentativa de 
misturar as pretensões dos fariseus com a devoção de João, só 
tornaria mais evidente a rotura em ambas" (DTN 278). 

Unidade 2 Ellen G. White

278 Fios e linhas podem ter diferentes colorações, mas juntos formam 
um lindo tecido. Na igreja deve haver unidade na diversidade. Unidade 1 Daniel Silveira

279 Nenhuma árvore cai com uma machadada só. Perseverança 1 Provérbio alemão

280
Os pinguins têm uma família muito unida, justo em um ambiente 
extremamente frio. Isso nos ensina que o fato de o amor se esfriar 
não nos deve influenciar (Mt 24:12). 

Perseverança 2
Doug Bachelor em 2 

Amazing Facts 26-27, 
Daniel Silveira

281 Como se sobre às alturas do sucesso? Degrau por degrau. Perseverança 2 Daniel Silveira

282
As árvores coníferas estão sempre verdes, mesmo na provação 
do inverno. Assim, é só na crise que se revela quem realmente é 
cristão.

Crise Final 2 Daniel Silveira

283

Os corais que circundam muitas ilhas no pacífico, põe em perigo 
os que estão a ponto de chegar em terra firme. Assim, os perigos 
que cercam os fiéis um pouco antes de chegarem ao porto seguro 
são os maiores. Eis o valor do dom profético, que serve como 
mapa detalhado destes últimos perigos a serem contornados. 
Nosso guarda não dormita (Sl 121:4).

Crise Final 2 Daniel Silveira

284

As aves migratórias nos ensinam várias lições sobre o preparo 
para os eventos finais: Eles se reúnem e partem voando antes 
que o frio chegue: o cristão deve se reunir cada vez mais quando 
vê o dia se aproximar (Hb 10:25), e efetuar o preparo antes que 
chegue a crise. Nenhum pássaro carrega o outro, e permanecer 
no grupo é essencial. Os pássaros permanecem no meio da 
revoada, enquanto os fortes ficam na ponta, revezando-se. Assim 
os fortes devem suportar as debilidades dos fracos" (Rm 15:2). 
Os gansos de trás, na formação, grasnam para incentivar os da 
frente e aumentar a velocidade. Precisamos nos assegurar de 
que o nosso "grasnar" seja encorajador.

Crise Final 2 Daniel Silveira, Revista 
Adventista 

285

Muitas vezes, antes que um tsunami varre a costa, o nível do mar 
abaixa por um tempo. Assim, antes da volta de Jesus, há um 
período de 'nada', de espera, de calma antes da tempestade, para 
provar os crentes. "Quando andarem dizendo: Paz e segurança, 
eis que lhes sobrevirá repentina destruição" (1 Ts 5:3).

Crise Final 2 Daniel Silveira

286

O calor da sauna nos prepara para a ducha fria. Assim, os 
primeiros milagres prepararam os discípulos para a oposição 
(DTN 148). A chuva serôdia prepara os crentes para a tribulação 
(GC 613).

Crise Final 2 Daniel Silveira

287

Basta um olhar de relance aos sinais de trânsito. Os sinais dos 
tempos somente foram feitos para serem olhados "com o cantinho 
do olho". Muitos há que ocupam-se nos profundos detalhes dos 
sinais dos tempos. Eles se parecem com motoristas que param e 
analisam minuciosamente a placa, perdendo de foco o que 
importa. 

Crise Final 2 Daniel Silveira

288

Especialmente quando broto, a planta boa quase não se 
diferencia da daninha. Assim, precisamos do dom do 
discernimento (1 Co 12:31) para reconhecermos o engano em 
seu estágio inicial. Isso evitará que alguma raiz de amargura se 
instale em nosso coração (Hb 12:15). 

Enganos 1 Daniel Silveira

289

O cricrilar dos gafanhotos nada mais é do que um chamado do 
macho para acasalamento. Mas gafanhotos fêmeos também são 
atraídos pelo cricrilar de armadilhas artificiais. Assim, muitos 
serão enganados, "e se recusarão a dar ouvidos à verdade, 
entregando-se às fábulas" (2 Tm 4:4). 

Enganos 1 Inspiração Juvenil 
07.04.2004
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O Cuco tem o costume de pôr ovos em ninhos alheios. O pássaro 
fêmea que os choca muitas vezes não sabe que um dos ovos não 
é dele. Quando nascerem os intrusos irão expulsar seus filhotes 
legítimos. Ele também não sabe que Satanás botou um ovo na 
igreja cristã, que foi adotado, chocado e que expulsou os cristãos 
legítimos. "Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos 
apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos 
roubadores" (Mt 7:15). Por outro lado, "como a perdiz que choca 
ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não 
retamente" (Jr 17:11).

Enganos 1

Doug Bachelor em 1 
Amazing Facts 22,  
Inspiração Juvenil 
08.07.1992, Daniel 

Silveira

291

Há dois tipos de luzes: a luz quente e luz fria. A luz quente é 
Deus, o Sol da Justiça (Ml 4:2). A luz fria é encontrada em vaga-
lumes, e produzida pelo agente químico chamado de luciferino. 
Nos últimos dias, Satanás irá aparecer como um anjo de luz, 
porém sua mensagem será fria e destituída do calor do amor de 
Jesus.

Enganos 2 Inspiração Juvenil 
05.06.2004

292

Algumas espécies de cobra, ao se defrontarem com um pássaro, 
usam da técnica do encanto, que consiste em hipnotizar a vítima 
com seu olhar e movimentos do corpo. Para as mulheres, há o 
perigo de serem assim encantadas por um curador: "Disfarçando-
se como anjo de luz, enquanto tem no coração a negridão do 
abismo, manifesta ele grande interesse nas mulheres que buscam 
o seu conselho. Diz-lhes que todas as suas dificuldades são 
devidas ao casamento infeliz. Isto pode ser muito verdadeiro, mas 
semelhante conselho não lhes melhora a situação. Diz-lhes que 
precisam de amor e simpatia. Pretendendo grande interesse em 
seu bem-estar, ele lança um fascínio sobre suas insuspeitosas 
vítimas, fascinando-as tal qual a serpente fascina a tremente ave. 
Logo estão completamente em seu poder, e o pecado, a desgraça 
e a ruína são a terrível sequela" (2 TS 700-701).

Enganos 2 Ellen G. White

293

Quanto mais velho o vinho, mais os degustadores o apreciam. "E 
ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo; porque diz: 
O velho é excelente" (Lc 5:39).  Com isso "Jesus mostrou o poder 
dos falsos ensinos para destruir a capacidade de apreciar e 
desejar a verdade" (DTN 279, compare com Ap 18:3). 

Enganos 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

294

Muitas saídas na auto-pista são enganosas, pois saem para a 
direita, mas depois cruzam a pista por cima e vão para a 
esquerda. "Há caminho que ao homem parece direito, mas ao 
cabo dá em caminhos de morte" (Pv 14:12). 

Enganos 1 Daniel Silveira

295

O elogio sincero é doce como o mel, mas a lisonja é como os 
adoçantes artificiais: adoçam no momento, mas contêm tantos 
aditivos químicos que podem infligir dano. "O homem que 
lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos" (Pv 29:5). 

Enganos 2 Doug Bachelor, Daniel 
Silveira

296

Muitas matérias e diplomas não são reconhecidos para a 
admissão em universidades. Assim com o tradicionalismo 
farisaico: "a mente era sobrecarregada com matéria sem valor 
para o que a aprendia, e que não seria reconhecida na escola 
superior das cortes do alto" (DTN 69).  

Enganos 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

297 A filosofia dos cartões de crédito é a mesma da de Satanás: 
aproveite a vida agora, acerte as contas depois. Enganos 2 Doug Bachelor, Daniel 

Silveira

298

Em uma esteira que seleciona laranjas pelo seu tamanho, existem 
aberturas cada vez maiores por onde elas passam. Assim 
Satanás arma ciladas fáceis e difíceis, mas se estivermos cheios 
do Espírito, não cairemos em nenhum buraco.

Enganos 2 Daniel Silveira

299
A hora exata do nascimento do sol é imprevisível, mas se sabe 
quando ele está perto, assim como na Segunda Vinda (Mt 24:36). 
O dia tem que ter clareado e a estrela d'alva nascido (2 Pe 1:20).

Pecado 1 Daniel Silveira

300

O pecado é como a tiririca: tem que ser arrancada 
constantemente para que a horta fique limpa. Somente na 
glorificação Deus tirará toda a tendência de pecar (os tubérculos) 
dos salvos. Essas raízes de amargura (Hb 12:15) se estendem 
mais longe que se pensa. Assim o pecado têm consequências 
que se estendem até a eternidade. Por mais descuidada que a 
horta esteja, e mesmo que já tenha-se tornado em floresta, nunca 
é tarde para a obra de desmatamento. 

Pecado 1 Daniel Silveira

301 "É nos organismos doentios e sem vida, que cresce o fungo. É a 
mente ociosa que é a oficina de Satanás" (E 190). Pecado 1 Ellen G. White

302

Para Deus nenhum pecado é pequeno (CC 30). Basta olhar para 
o perigo de pequenos insetos ou répteis: Cobras pequenas 
geralmente são mais venenosas que as adultas, pois ainda não 
conseguem regular as glândulas de veneno. 

Pecado 2 Daniel Silveira
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Dois terços do volume de um iceberg estão abaixo da superfície 
das águas. O pecado se assemelha a ele: Satanás quer fazer 
parecer que o pecado é pequeno, mas o perigo está escondido, e 
a consequência muitas vezes é naufrágio na fé. 

Pecado 2 Daniel Silveira e Doug 
Bachelor

304
As células humanas têm permeabilidade seletiva em suas 
membranas plasmáticas. Isso significa que elas selecionam o que 
entra e sai. O cristão deve guardar as avenidas da alma (MJ 285). 

Pecado 3 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

305

Quando um cachorro se coça por causa das pulgas, isso alivia-o 
momentaneamente a comichão, mas as pulgas ali continuam. 
Podemos às vezes aliviar os sintomas do pecado mediante o 
domínio próprio, mudando o meio ambiente, etc. Mas unicamente 
se Jesus nos purifica podemos ficar livres do pecado.

Laboriosidade 1
James A. e Priscila M. 
Tucker em Inspiração 
Juvenil de 25.01.1992

306

O leão é o chefe da família e sua contribuição para a caça é que 
ele ruge. Assim Jesus é o leão da tribo de Judá (Ap 5:5) e 
amedronta seus oponentes. Mas é a leoa - os crentes - quem 
caça de verdade (2 Co 10:4). 

Pecado 2 Daniel Silveira

307
O fato de que as feridas não desaparecem facilmente, mas 
deixam cicatrizes, nos ensina que as consequências dos pecados 
Deus não remove. Elas são uma constante advertência.

Pecado 1 Daniel Silveira

308

Alguém cria um boneco de manteiga, mas ao aparecer o sol, este 
é derretido. De quem é a culpa, do sol? De forma alguma! "Como 
se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem 
os iníquos" (Sl 68:2, 2 Ts 2:8). Assim, a culpa de sua destruição é 
dos próprios ímpios. 

Pecado 2 Daniel Silveira, Laércio 
Mazaro

309 Alguém pode ser afetado por uma doença, mas não infectado por 
ela. Assim Jesus foi afetado, mas não infectado pelo pecado. Pecado 2 Leniorne Gomes

310
Sobre a diferença entre tentação e pecado, Lutero disse: "Não 
podemos evitar que os pássaros voem sobre nossas cabeças, 
mas podemos evitar que façam ninhos nelas."

Pecado 1 Martinho Lutero

311
Árvore genealógica do mal: "A inveja é filha do orgulho, e, se é 
alimentada no coração, determinará o ódio, e finalmente a 
vingança e o assassínio" (PP 651).

Pecado 2 Daniel Silveira

312

"Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas por 
meio de ferrolhos e fechaduras, a fim de proteger contra homens 
maus nossa propriedade e vida; mas raras vezes pensamos nos 
anjos maus, que constantemente estão a procurar acesso a nós, 
e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método 
algum de defesa" (GC 517).

Pecado 1 Ellen G. White

313
Por um só erro todo o resto da conta matemática fica errada. E 
por uma só erro a obra de Moisés e Elias foi interrompida 
abruptamente.

Pecado 1 Daniel Silveira

314

Na matemática há uma operação chamada espelhamento, onde 
um gráfico que estava do lado positivo passa para o negativo e 
vice versa. Assim um cristão pode subitamente passar de 
instrumento de Deus para instrumento do mal. "Aquele que, 
dotado de altas concepções da vida, verdade e honra, transgride, 
não obstante, voluntariamente um preceito da santa lei de Deus, 
perverte seus nobres dons, tornando-os chamarizes ao pecado" 
(E 150). 

Pecado 2 Daniel Silveira

315

Muitos óculos escuros de qualidade inferior não filtram os raios 
ultravioletas. Por serem escuros, fazem a pupila se dilatar, mas 
somente para absorver mais radiação perigosa, que destrói a 
retina. Assim, os que põe óculos escuros espirituais, querendo 
evitar a luz que lhes revela os pecados (Jo 3:20), lentamente vão 
ficando cegos. Esse processo se chama de pecado contra o 
Espírito Santo (PP 404). 

Pecado 2 Daniel Silveira

316

Os homens podem ter excelentes dons, boas aptidões, 
qualidades esplêndidas; um defeito, porém, um pecado secreto 
nutrido, demonstrar-se-á para o caráter o que a prancha 
carcomida pelo verme é para o navio - completo desastre e ruína! 
(1 TS 479).

Pecado 1 Ellen G. White

317
Na escuridão não se vê nada, muito menos objetos escuros. 
Assim, nas trevas morais deste mundo, não se sabe mais o que é 
pecado. 

Pecado 1 Daniel Silveira

318 É pela cabeça que o peixe começa a cheirar mal. Assim também 
com os homens: as piores ações começam com um pensamento. Pecado 2 Provérbio popular

319
Há muitas plantas silvestres agressivas que dominam sobre as 
mais "dóceis". Assim na vida espiritual, há "raízes de amargura 
que expulsam a preciosa planta do amor" (DTN 651, Hb 12:15). 

Pecado 1 Ellen G. White.

320
Quando Pedro declarou que seria fiel a Jesus, não sabia que 
oculto em seu coração havia "elementos de mal que as 
circunstâncias fariam germinar" (DTN 673).

Pecado 2 Ellen G. White
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Para que floresça bem, o bulbo da tulipa precisa permanecer 
meio ano a temperaturas próximas de 0°C. Assim também Paulo 
diz aos seus irmãos: "depois de terdes sofrido por um pouco, ele 
mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar" (1 
Pe 5:10).

Provação 2 Daniel Silveira

322

O ferreiro põe o ferro e aço no fogo, a fim de provar de que 
qualidade de metais são. O Senhor permite que Seus eleitos 
sejam postos na fornalha da aflição para lhes provar a têmpera e 
ver se podem ser formados para a Sua obra. O fato de sermos 
chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em 
nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada 
visse em nós que pudesse glorificar Seu nome, não desperdiçaria 
tempo a depurar-nos. Não lança pedras sem valor na Sua 
fornalha. É o minério precioso que Ele depura" (CBV 471, Jr 9:7). 
O ferreiro deixa o metal derretido no fogo até ficar tão puro que 
possa ver seu próprio rosto refletido nele. Assim Deus nos prova 
para nos assemelharmos mais a Ele (GC 621). Deus nos promete 
que não seremos queimados (Is 43:2). 

Provação 2
Ellen G. White, Daniel 

Silveira, Lição da Escola 
Sabatina de 20.10.2007

323

A águia deixa seus filhotes caírem em queda livre para que 
aprendam a voar. Mas em tempo certo a águia voa por debaixo e 
apanha o filhote novamente. Assim Deus,carrega seu povo em 
asas como de águia (Dt 32:11). 

Provação 2

James A. e Priscila M. 
Tucker em Inspiração 
Juvenil de 17.01.1992, 

Daniel Silveira

324

Estrelas representam os justos (Ap 12:3). "Durante o dia olhamos 
para o céu mas não vemos estrelas. Ali se acham, fixas no 
firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite lhes 
contemplamos o genuíno brilho" (EF 181). Crise vai, crise vem, 
para que se saiba, quem é quem. Repare que as estrelas têm 
constituições semelhante à do sol. Assim, os justos se 
assemelham ao seu Senhor, o Sol da Justiça (Ml 4:2, AA 431).

Provação 2
Ellen G. White, José 

Carlos Ramos, Daniel 
Silveira

325

Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a 
grande proporção dos que agora parecem genuínos e 
verdadeiros, demonstrar-se-á metal vil" (2 TS 31). O latão, que 
apesar de seu brilho exterior parece ouro, é um metal de pouco 
valor.

Provação 2 Daniel Silveira

326

Na verdade o sol brilha todo o tempo. Para gozarmos de seus 
raios, é nossa tarefa remover as nuvens de desânimo e trevas 
que nos rodeiam. "Para a luz de Sua presença podemos 
ascender com as asas da fé" (E 118-119, Is 54:8). Mas lembremo-
nos que Deus também pode fazer reluzir as nuvens em um 
dourado resplendor de sua glória (Jó 37:15).

Provação 2 Daniel Silveira

327

Deus promete ao cristão paz como a de um rio (Is 48:18). Em 
surgindo empecilhos (barragens, precipícios), a beleza da cena é 
aumentada (formação de um lago, cachoeira). Assim as 
provações só contribuem para o bem dos cristãos (Hb 12:11, Rm 
8:28).

Provação 2 Daniel Silveira

328

"Esta vida, no melhor dos casos é o inverno do cristão, e os rijos 
ventos do inverno - desapontamentos, perdas, dor e angústia, - 
são nossa sorte aqui; mas nossas esperanças se estendem ao 
futuro verão cristão, quando o clima mudará e deixaremos as 
tempestades para trás" (RH 07.11.1987).

Provação 2 Daniel Silveira

329

No início da noite as pessoas geralmente ainda não têm sono. Só 
mais tarde ele aparece, e vão dormir. Assim, no início da 
provação Jó demonstrou grande firmeza, mas depois começaram 
os questionamentos. 

Provação 2 Daniel Silveira

330

Deus muda o tempo e as estações (Dn 2:21), e não só do ano, 
mas também na vida das pessoas. "Em Sua providência Ele leva 
essas almas a diferentes posições e variadas circunstâncias, para 
que possam descobrir os defeitos que estão ocultos ao seu 
próprio conhecimento" (AA 524).

Provação 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

331

O paradoxo da vacinação: se injeta um agente patogênico na 
pessoa para protegê-lo dos mesmos agentes. Desta forma é 
atingida uma proteção duradoura. Assim é com a provação: Algo 
aparentemente mal nos acontece, para nos proteger do 
verdadeiro mal. 

Provação 2 Daniel Silveira

332

A geada congela a seiva de algumas plantas, matando-a. Para 
proteger suas plantações, pode-se irrigar a planta quando a 
temperatura estiver exatamente a 0°C. Uma camada de gelo se 
forma sobre ela, e o calor liberado na formação do gelo aquece a 
planta. Além disso o gelo age como uma camada protetora contra 
o frio, no mesmo princípio dos iglus. Esse paradoxo de proteger 
do gelo usando o próprio gelo, ilustra que "juntamente com a 
tentação, [Deus] vos proverá livramento" (1 Co 10:13). 

Provação 2
Inspiração Juvenil 
27.02.2004, Daniel 

Silveira

333
Em uma alcatéia de lobos, o líder de hoje pode ser o mais 
rejeitado amanhã. Assim Jesus é o "Alfa e o Ômega" (Ap 1:8). Ele 
foi tanto o mais desprezado como é o mais honrado. 

Provação 1 Inspiração Juvenil 
29.03.2004

334

O lobo ataca aqueles animais que se por sua presença ficam 
nervosos ou fogem, pois assim demonstram que estão fracos e 
despreparados. Portanto, vive quem resiste ao lobo, e "ele fugirá 
de vós" (Tg 4:7). 

Provação 2 Inspiração Juvenil 
02.10.2004
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A mimosa se reproduz através de um processo natural de poda, 
efetuada pelo inseto serra-pau. Sim, a poda (provação) pode 
parecer dolorosa, mas nos ajuda a viver para sempre. 

Provação 1 Inspiração Juvenil 
12.07.2004

336
Ao aparecerem bons frutos na árvore, bate-se nos seus galhos, 
para que os frutos caiam. Por isso não fiquemos desanimados se 
Satanás nos golpear: ele está vendo bons frutos em nós. 

Provação 2 Daniel Silveira

337

"À plena luz do dia, e ouvindo a música de outras vozes, o 
pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procure 
ensinar-lhe. Aprende um fragmento desta, um trilo daquela, mas 
nunca uma melodia determinada e completa. Eis porém que o 
dono cobre a gaiola e a coloca onde o pássaro não ouvirá senão 
o canto que se lhe pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta, 
tenta de novo, modular aquele canto, até que por fim o entoa em 
perfeita melodia. Pode então sair o pássaro da obscuridade e 
voltar à luz: não esquecerá jamais a melodia que se lhe ensinou. 
É assim que Deus procede com os Seus filhos. Ele tem um canto 
para nos ensinar, e quando o houvermos aprendido no meio das 
sombras da aflição, poderemos cantá-lo para sempre" (CBV, 472).

Provação 2 Ellen G. White

338

Quando um grão de areia entra em uma concha, ela o envolve 
com seu muco. Este aglomerado cresce, tornando-se uma pérola. 
Entrou algo em sua vida que lhe incomoda? Vença o mal com o 
bem, e uma pérola se formará em seu caráter (Rm 12:21).

Provação 2 Daniel Silveira

339 "As lágrimas do penitente não são senão as gotas de chuva que 
precedem o sol da santidade" (DTN 300). Provação 2 Daniel Silveira

340

Remédios algumas vezes são amargos, mas a longo prazo seus 
efeitos são doces. "Toda disciplina, com efeito, no momento não 
parece ser motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois, 
entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela 
exercitados, fruto de justiça" (Hb 12:11).

Provação 2 Daniel Silveira

341

A pipa voa contra o vento; para isto, desvia o vento para baixo. 
Tudo o que a adversidade pode fazer é dar-lhe maior 
sustentação. Mas o pré-requisito é que a pipa permaneça unida a 
seu dono. Assim as adversidades são vencidas pelo cristão, com 
a força que vem do contato com Deus. 

Provação 1 Daniel Silveira

342
Cozinha-se mais quente do que se come. Dá-se muitas vezes o 
caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é (GC 
622).

Provação 2 Ditado popular, Daniel 
Silveira

343 Por definição, todos os túneis têm uma saída. Mas só enquanto 
se avança pela fé. Provação 2 Daniel Silveira

344

A onda verde facilita o trânsito. O motorista pode estar seguro que 
o sinal se abrirá na hora certa. Assim, olhando para o passado, 
não temos que temer o futuro. Deus abrirá o caminho na hora 
certa (TM 31). 

Provação 1 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

345

Nas encostas cobertas de neve, costuma-se jogar um explosivo, 
para criar um deslize controlado de neve. Isso para evitar uma 
avalanche  que destrua casas e vidas. Muitos se perguntam: Por 
que Deus permitiu que essa ou aquela bomba explodisse em 
minha vida? Resposta: para preservar sua vida de um mal maior 
ainda. 

Provação 2 Daniel Silveira

346

Dentro de túneis o percurso de trens é mais retilíneo, por isso eles 
geralmente aceleram dentro dos túneis. Assim, Jesus disse que 
iria abreviar o tempo de prova para seu povo (Mt 24:22), dando-
lhes força para avançar (1 Co 10:13).

Provação 2 Daniel Silveira

347

Dentro da máquina de lavar roupa, o tecido fica em constante 
movimento, para que com o atrito com outras partes do tecido, se 
limpe. Assim o cristão é colocado sempre em novas situações, 
para aprender delas. O sabão e o calor da provação facilitam o 
processo. No final vem a grande prova de fogo: a centrífuga. 
Assim teremos um tempo de angústia, para que toda a sujeira 
dissolvida em nossa mente saia de vez. 

Provação 2 Daniel Silveira

348

Não nos desencorajemos se sentimos uma carga pesada nos 
puxando para baixo. Deus pode estar tentando dar-nos mais 
tração na escorregadia estrada que sobe rumo ao 
desenvolvimento do caráter

Provação 2 Cecil Shrock, Adventist 
Review, 11.08.2005

349

O cheque não é dinheiro, é uma promessa de que na conta 
mencionada haverá fundos. Ninguém rejeitaria um cheque de Bill 
Gates ou do Dr. Milton Afonso, pela suspeita de ser sem fundo. 
Assim, quem conhece a Deus, sabe que suas promessas são 
reais, e que é galardoador dos que O buscam (Hb 11:6). 

Provação 2 Daniel Silveira
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As vasilhas do suco de uva têm que ser trocadas de tempo em 
tempo. "Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade, e 
tem repousado nas suas fezes, e não tem sido deitado de vasilha 
em vasilha, nem tem ido para o cativeiro; por isso conserva o seu 
sabor, e o seu cheiro não se muda" (Jr 48:11).

Provação 1 Daniel Silveira

351

Antigamente faziam-se casas com material betuminoso, botava-
se fogo para endurecê-lo; e pronto, ficava como mármore, à prova 
de fogo. Nós também devemos queimados agora pelo batismo de 
fogo, e assim tornar-nos à prova de fogo naquele grande dia que 
arderá como uma fornalha (Ml 4:1).

Provação 1
LeRoy Edwin Froom em 
A Vinda do Consolador 

284

352

Quando uma queimada se aproxima de uma casa, a melhor coisa 
é colocar fogo na mata perto de casa, que vai ao encontro da 
grande queimada. Desta forma a casa não é cercada pelo fogo. 
Da mesma forma, é melhor que queimemos o pecado, antes que 
ele nos cerque e nos queime.

Provação 2
LeRoy Edwin Froom em 
A Vinda do Consolador 

284

353

Um copo de plástico cheio de água não derrete, mesmo em 
contato sobre o fogo. Cheios do Espírito Santo, não precisamos 
temer: "Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a 
chama arderá em ti" (Is 43:2).

Provação 2 Daniel Silveira

354

"Em seu esforço por atingir o ninho, a águia é muitas vezes
abatida pela tempestade nos estreitos desfiladeiros das
montanhas. As nuvens, em massas negras e iradas, permanecem
entre ela e as alturas batidas pelo sol, em que se encontra o seu
ninho. Por algum tempo fica aturdida, seguindo ora este ora
aquele rumo, batendo as fortes asas como se quisesse espancar
as densas nuvens. Desperta os pombos das montanhas, com
seus gritos selvagens, em seus vãos esforços por encontrar saída
de sua prisão. Por fim, precipita-se para o alto, para dentro das
nuvens negras, e dá um estridente grito de triunfo ao emergir, um
momento depois, na calma luz do sol acima. As trevas e a
tempestade estão abaixo, e a luz do céu brilha ao seu redor.
Alcança o ninho amado, no alto rochedo, e está satisfeita. Foi
através das trevas que alcançou a luz. (...) Este é o único
procedimento que nós (...), podemos adotar. Precisamos exercer
essa fé viva, que penetrará as nuvens que, como grossa muralha,
nos separam da luz do Céu. Temos alturas de fé a alcançar, onde
tudo é paz e alegria no Espírito Santo" (MJ 102-103).

Provação 2 Daniel Silveira

355

A lua representa Satanás, o príncipe das trevas (Ef 6:12). Ele atrai 
mais fortemente as águas dos povos (Ap 17:15 e Mt 13:1) que o 
sol (Ml 4:2). Por fora a lua é branca, mas as crateras revelam que 
seu interior está cheio de "imundícia", e com o passar do tempo a 
quantidade de crateras aumenta. Da terra só conseguimos ver um 
lado da lua, ela só nos mostra um lado da realidade. Essa é uma 
típica estratégia do enganador: só nos mostra o lado bom e 
aparentes vantagens de lhe seguir.

Satanás 2 Daniel Silveira

356 Onde há luz, também há sombra. Sempre que Deus opera uma 
grande obra de renovação, Satanás também age. Satanás 2 Provérbio popular, 

Daniel Silveira

357

Os olhos da avestruz são maiores que seu cérebro. Lúcifer dizia: 
"subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao 
Altíssimo". A avestruz é uma das poucas aves que não consegue 
voar: Satanás foi "precipitado no mais profundo dos abismos" (Is 
14:13). Para se proteger dos ataques de uma avestruz, deve-se 
deitar bem estendido no chão. Ela não consegue dar patadas em 
alguma coisa rente ao solo. Assim, devemos humildemente os 
apegar a Cristo, a Rocha Eterna (Is 26:4).

Satanás 1 Doug Bachelor em 1 
Amazing Facts 

358

Apesar de ter vários insetos que já estão presos na teia, e 
imóveis, a aranha primeiro se dirige ao inseto que está se 
debatendo, tentando se livrar. Assim Satanás está em primeira 
linha preocupado com aqueles que estão tentando se livrar de 
seu domínio. 

Satanás 2 Daniel Silveira

359

Até a pouco pensava-se que os liquens exemplificam 
perfeitamente uma relação simbiótica. Mas descobriu-se que 
fungos na realidade invadem as algas, e tentam matá-las; 
constituindo assim um parasitismo. Satanás invade a vida dos 
seres humanos, alegando que os dois partidos tirarão proveito. 
Mas as algas têm defesas internas que impedem os fungos de 
matá-las: Deus pode impedir que Satanás mate o pecador. "Como 
os fungos se agarram ferrenhamente às asperezas da rocha, 
muitas pessoas são irrequietos faladores,  atrofiam-se 
espiritualmente, por isso que se demoram continuamente sobre 
os fracassos e faltas dos outros" (TS 492).

Satanás 3
Inspiração Juvenil 

21.09.2004, Ellen G. 
White

360

Ao nos confrontarmos com cães agressivos, o melhor a fazer é 
ignorá-los. Se tentarmos ferir ou assustá-los, sua agressão 
somente crescerá. Assim acontece com Satanás e seus anjos: 
não devemos exaltar seu poder, mas também não devemos 
provocá-los. 

Satanás 1 Daniel Silveira
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As escamas das cobras sobrepões-se de tal maneira que ela só 
pode ir para frente, e nunca para trás. Como a serpente, da qual 
recebe o nome (Ap 12:9), Satanás chegou ao ponto do qual não 
pôde mais voltar. 

Satanás 2
James A. e Priscila M. 
Tucker em Inspiração 
Juvenil de 12.03.1992

362

"Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos 
nenhuma garantia de proteção contra o seu poder. Cumpre-nos, 
no que de nós depender, cerrar toda avenida pela qual ele possa 
encontrar acesso à alma" (MDC 118).

Satanás 1 Daniel Silveira

363
Os arganazes constituem "povo não poderoso, contudo fazem a 
sua casa nas rochas" (Sl 104:18). Embora fracos, também 
podemos habitar no esconderijo do Altíssimo (Sl 91:1). 

Segurança em 
Cristo 1 Daniel Silveira

364

As ostras se apegam firmemente à rocha (cristão se apegando a 
Deus, Dt 32:2). Elas unem seu ponto fraco (abertura) com a forte 
rocha, assim está segura contra os inimigos. E as fortes ondas 
nada fazem além de apertá-las mais ainda à parede, por causa de 
sua forma cônica.

Segurança em 
Cristo 1 Inspiração Juvenil 

26.10.2004

365 De guarda-chuva só se lembra quando precisamos dele. Deus 
não é guarda-chuva de ninguém. 

Segurança em 
Cristo 1 José Carlos Ramos

366

"As complicadas rodas que ao profeta pareciam estar em meio de 
tanta confusão, achavam-se sob a direção de uma mão infinita. O 
Espírito de Deus, a ele revelado como movimentando e dirigindo 
aquelas rodas, trazia harmonia da confusão, assim o mundo 
inteiro estava sob seu controle" (5 TI 752).

Segurança em 
Cristo 2 Ellen G. White

367

Lírios são extremamente aromáticos, as primaveras têm cores 
duradouras, a rosa derrete o coração. Mas igualmente 
valorizamos as plantas sem flores: A grama embeleza o quintal e 
os ciprestes são nostálgicos. Isso nos fala da multiforme graça de 
Deus e nos lembra: "Tende o mesmo sentimento uns para com os 
outros; em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que 
é humilde; não sejais sábios aos vossos próprios olhos (Rm 12:16 
1 Pe 4:10).

Auto-estima 2 Daniel Silveira

368
As plantas em grandes altitudes crescem mui lentamente. Para 
compensar elas são mais resistentes a gelo e vento. Portanto não 
nos desanimemos se parece nosso progresso é lento.

Auto-estima 2 Daniel Silveira

369
As lágrimas do penitente regam o solo e o amolecem para 
receberem a semente do evangelho. "Os que com lágrimas 
semeiam com júbilo ceifarão" (Sl 126:5).

Auto-estima 1 Daniel Silveira

370
Nem sempre se percebe que uma banana está machucada por 
dentro. Muitas pessoas que por fora são atrativas e simpáticas 
têm o coração ferido, talvez por um amasso que receberam. 

Auto-estima 2 Daniel Silveira

371
As lentes óticas podem focalizar objetos a diferentes distâncias. 
Jesus focalizava o coração da pessoa, e o que ela poderia se 
tornar.

Auto-estima 2 Daniel Silveira

372 É na água e não na terra que os homens aprendem a nadar. 
Habilidade se adquire no próprio trabalho (E 268). Auto-estima 1 Ellen G. White

373 01  10
Podemos sentir-nos como um zero à esquerda. Mas se deixamos 
Cristo em primeiro lugar, passamos a ter grande valor. Entretanto, 
repare que o mérito não está em nós.

Auto-estima 2 Daniel Silveira

374

As abelhas se orientam pelo Sol ao tomar certas decisões vitais, 
que concernem a alimentação para toda a colméia. Também nós 
deveríamos nos orientar pelo Sol da Justiça (Ml 4:2) ao tomarmos 
as grandes decisões da vida. 

Decisões 2

James A. e Priscila M. 
Tucker em Inspiração 
Juvenil de 03.05.1992, 

Daniel Silveira

375
"Como uma gota de chuva prepara o caminho para outra no 
umedecer a terra, assim um bom pensamento prepara para outro, 
o caminho" (MJ 144).

Decisões 2 Ellen G. White

376

Quando ameaçada por predadores, a salamandra se liberta de 
seu rabo, confundindo assim o predador.  Jesus disse que é 
melhor cortar uma mão ou pé fora que ir para o inferno com o 
corpo inteiro (Mc 9:43). 

Decisões 2 Daniel Silveira

377

Algumas pessoas que foram picados por uma cobra cortam um 
membro do corpo fora. Quanto mais deveríamos nós estar 
dispostos a enfrentar perdas para poder viver eternamente! (Mc 
9:43). 

Decisões 2 Daniel Silveira
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Os lemingues são pequenos roedores da família dos ratos. Para 
fugir à falta de alimento e espaço, os lemingues migram em 
massa, atravessando montes, vales, e até rios. Milhares deles 
caem vítimas de raposas, falcões, corujas e outros predadores. 
Mas há ainda centenas de milhares que continuam sua marcha 
fatídica para o nada. Até alcançarem o mar. Julgando que o mar 
seja outro rio a atravessar, eles o enfrentam. Afogam-se, no 
entanto, e seus corpos são jogados na praia pelas ondas. A 
atitude dos lemingues é uma boa advertência contra seguir as 
massas rumo à destruição. Jesus diz: "Entrai pela porta estreita. 
Larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a 
perdição, e são muitos os que entram por ela" (Mt 7:13).

Decisões 2 Inspiração Juvenil 
10.091992

379
Temos duas orelhas e uma boca, isso fala por si mesmo. "Todo 
homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para 
se irar" (Tg 1:9).

Decisões 1 Daniel Silveira

380
"As emoções são tão variáveis como as nuvens", por isso não é 
seguro se basear nos sentimentos ao escolher o parceiro" (BE 
01.04.1893).

Namoro 1 Ellen G. White

381

Em uma época em que as flores de plástico substituem as 
verdadeiras, também o amor legítimo parece estar cedendo lugar 
à uma imitação plástica. Não há fragrância, e a qualidade plástica 
impede-nos de sentir a profunda satisfação que as rosas legítimas 
nos trazem. Antes de entregar uma rosa ao seu pretendente, 
pergunte-se: estou sentindo amor real ou a imitação, chamada de 
paixão?

Namoro 2

James A. e Priscila M. 
Tucker em Inspiração 
Juvenil de 02.05.1992, 

Daniel Silveira

382

Hoje existem tecidos sintéticos extremamente resistentes. Fala-se 
muito em fibra de carbono, kevlar e aramido. Sobre a busca por 
um namorado, Ellen White diz: "Homens e mulheres podem 
atingir o ideal de Deus a seu respeito, se tomarem a Cristo como 
seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, Sua 
graça realizará pelos que a Ele se entregarem em amorosa 
confiança. Sua providência pode unir corações com laços de 
origem celestial. O amor não será mera troca de suaves e 
lisonjeiras palavras. O tear do Céu tece com trama e urdidura 
mais fina, porém mais firme, do que se pode tecer nos teares da 
Terra. O resultado não é um tecido débil, mas sim capaz de 
resistir a fadigas e provas. Coração unir-se-á a coração nos 
áureos vínculos de um amor que é perdurável. "

Namoro 2 Ellen G. White

383

Água e óleo não se misturam, pois são demasiadamente 
diferentes. "Os semelhantes atraem os semelhantes; os 
semelhantes apreciam os semelhantes. Que o amor pela 
verdade, pureza e bondade seja cedo implantado na alma, e o 
jovem procurará a companhia daqueles que possuem essas 
características" (MJ 466).

Namoro 1 Ellen G. White

384

Em uma caixa de bombons existem os mais diferentes tipos de 
doces, em embalagens atrativas. Ninguém escolhe um bombom 
aberto ou meio comido. Assim ao chegar a hora de fazer uma 
escolha séria de namoro, os homens evitam as moças que 
passaram pela mão de muitos, ou que expõe demasiadamente 
seu corpo. 

Namoro 2 Daniel Silveira

385

Olhando através de uma lente cor de rosa tudo o que é rosa 
desaparece. Desta forma pessoas apaixonadas ficam cegas para 
os defeitos e incompatibilidades de seu companheiro. Eis a 
importância de valorizar a opinião de pessoas que nos conhecem 
e querem nosso bem.

Namoro 2 Daniel Silveira

386 A intimidade sexual é o tempero, porém a essência do prato é a 
mútua admiração fora do quarto.

Intimidade 
Sexual 2 A dama, seu amado e 

seu Senhor 116

387
Muitos homens ficam intimidados com o desgaste de um 
compromisso emocional. É claro que querem os benefícios, mas 
talvez tenham medo de pagar a conta.

Intimidade 
Sexual 2 A dama, seu amado e 

seu Senhor 147

388

Dois papéis colados geralmente só se separam danificando-se o 
papel. Quando pessoas que se uniram pela cola da intimidade 
sexual se separaram, os dois se ferem consideravelmente. Por 
isso se recomenda abster-se de intimidades físicas em estágios 
iniciais dos relacionamentos.

Intimidade 
Sexual 2 Daniel Silveira

389
O telhado só se constrói após se ter erigido as paredes de uma 
casa. Assim somente deveria haver intimidade sexual quando a 
base de um bom relacionamento está posto. Se não, a casa cai.

Intimidade 
Sexual 2 Edson Romero Marques

390

Apesar de seu tamanho desprezível em comparação aos outros 
astros, a lua inunda a noite de luz; por estar perto da terra. 
Planetas muito maiores, como Júpiter, dificilmente se distinguem. 
Por maior que seja a fé e conhecimento de alguém, se não tiver 
amor (a proximidade com seu semelhante), será como nada (1 
Co 13:3).

Serviço 2 Daniel Silveira
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O maior serviço que uma folha de árvore presta ao seu 
ecossistema é a fotossíntese. Mas em um período de seca ela 
diminui a potência da fotossíntese, para economizar água e se 
proteger da seca. Assim, na vida cristã há momentos que maior 
prioridade deve ser dada à família do que ao serviço público, à 
própria vida espiritual do que a outros (1 Co 9:27, Mc 6:31).

Serviço 2 Daniel Silveira, AKAD 
Biologie lição 104, p.23

392

Os cristãos são o sal da terra (Mt 5:13). Mas não é bom que o sal 
esteja só, no saleiro; por isso colocamos alguns grãos de cereais 
no saleiro. Onde uma grande aglomeração de cristãos é 
necessária (por exemplo em centros educacionais), deve-se ter o 
cuidado de manter a possibilidade de testemunhar de sua fé. 
Caso contrário o sal fica embolorado no saleiro. O mesmo 
princípio se aplica em salas de aulas e em quartos de internatos. 

Serviço 2 Daniel Silveira

393

Através do toque físico uma carga elétrica salta para um objeto 
que esteja com outro potencial. Por isso é que às vezes sentimos 
um pequeno choque ao pegar em uma maçaneta metálica. Assim, 
pelo toque com a pedra viva, todos as pedras que são edificadas 
sobre o Fundamento, também tornam-se pedras vivas (1 Pe 2:3-
5, DTN 599). 

Serviço 3 Daniel Silveira

394

Os ossos se mineralizam mais fortemente ali onde têm que 
aguentar maior pressão. A pressão também é usada para gerar 
um  músculo forte. Assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na 
fraqueza (Rm 12:9).

Serviço 2 Daniel Silveira

395

O mangue se reproduz de três formas: primeiro liberando brotos 
de suas raízes. Em segundo lugar, as sementes germinam e 
crescem nos próprios galhos da árvore, produzindo raízes que 
alcançam o barro no fundo da água e assim firma a nova planta. 
E terceiro, por sementes flutuantes que podem vir a crescer a 
milhares de quilômetros. Espalhamos o evangelho da mesma 
forma: primeiro em casa, então na vizinhança e, finalmente, nas 
partes mais distantes do mundo. 

Serviço 2
Inspiração Juvenil 
28.02.2004, Daniel 

Silveira

396

As formigas e cupins corroem as mais firmes casas de madeira. 
Geralmente só se percebe o dano quando já é tarde demais. 
Assim, onde não há liberdade religiosa, os cristãos fazem o 
trabalho de forma escondida, como os insetos (Is 41:14-16). As 
armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas, 
anulando sofismas (2 Co 10:4).

Serviço 1 Paul Hattaway, em Back 
to Jerusalem 93

397

Ficar parado sobre duas rodas de uma bicicleta sem cair não é 
tão fácil. Assim Jesus mandou-nos ir a todo o mundo e fazer 
discípulos (Mt 28:19).  Enquanto estivermos em movimento, 
estamos mais estáveis. Parou, caiu. 

Família 1 Daniel Silveira

398

Quanto mais rápido alguém cai sobre a água, mais forte o 
impacto, mesmo a água sendo mole. Águas simbolizam povos 
(Ap 17:15), por isso não devemos cair sobre elas com o 
evangelho afobadamente, mas com sabedoria (Dt 7:22, Cl 4:6).

Serviço 2 Daniel Silveira

399 Só alguém que já está dentro do barco (da fé) é que pode ajudar 
o outro que está dentro da água (mundo) a entrar. Serviço 1 Doug Bachelor, Daniel 

Silveira

400

"O coração, deixando de enviar o sangue vital à mão e à cabeça, 
perderia rapidamente a força. Como nosso sangue, assim é o 
amor de Cristo difundido por toda parte através de Seu corpo 
místico. Somos membros uns dos outros, e a alma que se recusa 
a dar perecerá" (DTN 417).

Serviço 1 Ellen G. White

401

As geleiras nos Alpes estão desaparecendo por causa do 
aquecimento global. Que Deus comova nosso gélido coração 
para que, por intermédio nosso, possam fluir os rios de amor, paz 
e poder para o mundo, como fluem as correntes do frígido 
coração da geleira dos Alpes.

Serviço 2
LeRoy Edwin Froom em 
A Vinda do Consolador 

255

402

O catalisador é revestido por um metal nobre e, entre outras 
coisas, ajuda o oxigênio a se unir ao hidrogênio. A superfície 
metálica atrai o "H2", separa os dois átomos e então o "O2" se 
coloca no meio desses dois. E isso tudo sem o metal estar 
presente no composto final: H2O. Assim foi João Batista: ele 
atraía as pessoas a ele, amolecia seu coração, e os entregava a 
Jesus, não se importando que não estivesse presente no cenário 
final. 

Serviço 3 Daniel Silveira

403

A mística escada do sonho de Jacó "representava Jesus, o único 
meio de comunicação entre Deus e o homem" (CC 20). Assim 
como anjos subiam e desciam do céu sobre Cristo (Jo 1:51), 
assim devemos ser um canal do bem neste mundo. 

Serviço 1 Daniel Silveira
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Ao implodir um edifício, se coloca explosivos em lugares 
estratégicos. Assim o bom evangelista irá apresentar verdades 
com uma estratégia tal, que o edifício do erro na mente do ouvinte 
perca o apoio, e imploda.

Serviço 2 Ricardo Abos-Padilla

405

O construtor que reboca uma parede preenche eventuais buracos 
ou rachaduras com cimento. Assim a onipotência de Deus supre 
as necessidades dos que estão dispostos a agir ousadamente em 
favor de Deus" (7 TI 14). 

Serviço 1 Daniel Silveira

406

O som de uma batida de sino logo desaparece, assim será a obra 
de alguém sem amor (1 Co 13:1). E se colocado em um recipiente 
sem ar, não sai nenhum barulho. Sem o Espírito Santo, nada 
podemos fazer. 

Serviço 2 Daniel Silveira

407
Muitos relógios análogos têm ponteiros que brilham à noite. Os 
cristãos devem ser luz do mundo e ao mesmo tempo indicar a 
que horas da história estamos. 

Serviço 1 Daniel Silveira

408
"A obra médico-missionária deve ser uma grande cunha de 
penetração por meio da qual a alma enferma pode ser alcançada" 
(CS 535).  

Serviço 2 Ellen G. White

409 Em poucos dias o pão, fica duro. O maná estragava. Por isso 
devemos comer o que podemos e compartilhar o resto. Serviço 1 Daniel Silveira

410

Notas que estão bem juntas uma da outra (diferença de até um 
tom e meio) não se harmonizam. Assim pessoas de 
temperamento semelhante terão mais dificuldade para alcançar 
harmonia no lar ou no evangelismo. Por isso existem a análise 
dos quatro temperamentos e o conselho de duplas missionárias 
serem de uma pessoa zelosa e eloquente, outra refletida e calma 
(GC 242). 

Serviço 2 Daniel Silveira

411

Antes de ter filhos, é preciso calcular os custos e fazer o 
planejamento familiar (Lc 14:28). Muitos evangelizam e batizam 
pessoas, que são como recém-nascidos na família de Deus. 
Porém depois não ajudam a pessoa a integrar-se na igreja nem a 
alimentam adequadamente. 

Serviço 2 Doug Bachelor

412

Os machados que derrubam as árvores são feitas de madeira, 
produto da própria árvore. Assim Hudson Taylor viu que os 
chineses não aceitariam uma religião de estrangeiros, e colocou 
eles, os chineses, como evangelistas. Taylor atuando dos 
bastidores. E com sucesso.

Serviço 2 Paul Hattaway, em Back 
to Jerusalem 93

413

Uma criança dá valor a qualidades exteriores de carros, como 
rodas largas ou desenho esportivo. Mas quando fica adulto, deixa 
as coisas próprias de criança, prestando mais atenção aos 
atributos internos: motor, gasto de combustível, etc. Assim o 
cristão imaturo dá valor ao trabalho público, mas o maduro 
reconhece que o que conta no final é o que está escondido: o 
amor pelas almas.

Serviço 2 Doug Bachelor

414

Um grupo de corvos comendo num campo, colocará uma 
sentinela numa árvore à beira do pasto. Ao sinal de perigo, ele 
advertirá seus companheiros e todos fugirão. Assim não devemos 
hesitar em advertir nossos amigos de que há um inimigo que 
procura tragá-los, e que também há um Salvador que os pode 
livrar do perigo.

Serviço 1 Inspiração Juvenil 
26.12.1992

415

O ganso que lidera o vôo da revoada enfrenta a tarefa mais difícil, 
pois não há ninguém que diminua a força do vento sobre ele. 
Sendo o líder, enfrenta a responsabilidade do serviço. "O maior 
dentre vós será vosso servo" (Mt 23:11). 

Serviço 1 Inspiração Juvenil 
01.11.1992

416

"Não devem os pais achar ser necessário reprimir a atividade dos 
filhos, mas devem compreender que é essencial orientá-los e 
educá-los na direção certa e devida. Esses impulsos ativos são 
como as videiras, que, não sendo dirigidas, correrão sobre 
qualquer toco ou mato, prendendo suas gavinhas sobre baixos 
suportes. Se as trepadeiras não são dirigidas para o devido 
suporte, desperdiçam sua energia, sem qualquer resultado. Assim 
acontece com as crianças. Suas energias devem ser educadas na 
direção certa" (OC 35).

Educação 
Infantil 2 Ellen G. White

417

"A lição do poder exercido pelas primeiras influências, temo-la no 
tronco nodoso e informe, arqueado quando era um renovo, ao 
qual nenhum poder terrestre poderá restaurar a perdida simetria" 
(E 119, Ec 1:15).

Educação 
Infantil 2 Daniel Silveira

418
As crianças são como a lenha, que à presença do fogo secam e 
se esquentam, para finalmente pegarem fogo (conversão). Longe 
do fogo a tendência é de se apagar.

Educação 
Infantil 2 Daniel Silveira
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As ovelhas ruminam. Elas nos mostram que como ovelhas de 
Cristo devemos constantemente relembrar Suas bênçãos, o que 
gera gratidão em nós. Ao ensinar às pessoas, Jesus também 
usou muito de repetição, e está comprovado que a repetição é um 
dos instrumentos mais importantes para o aprendizado 
duradouro.

Educação 
Infantil 2 Daniel Silveira

420

Quando uma pedra cai na água, e as ondas são como as esferas 
de influência das pessoas. "Puseram em atividade forças para 
promover o bem. No além serão vistas a ação e reação de todas 
estas forças." "Não há limites à utilidade de uma pessoa que, 
pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do 
Espírito Santo na alma, e vive uma vida de inteira consagração a 
Deus" (Hb 11:4, E 305, DTN 250-251).

Educação 
Infantil 2 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

421

"Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de 
Israel?" (Jr 18:6, Dt 8:5). Quando o barro ainda está mole 
(infância) é a hora de formá-lo. Mais tarde qualquer mudança será 
mais difícil e dolorosa. Se o vaso do coração quebrou, só Deus 
mesmo para dar um jeito. Mas temos que entregar todos os 
pedacinhos do vaso (coração) ao Oleiro. 

Educação 
Infantil 1 Daniel Silveira

422

As plantas que sempre são regadas desenvolvem raízes 
superficiais, mas as que são forçadas a procurar água, estendem 
suas raízes até as profundidades, dando estabilidade à planta. 
Não devemos mimar nossas crianças, dando-lhes tudo 
facilmente. 

Educação 
Infantil 2 João Silveira

423

"Serão encontrados alguns cuja mente foi por tão longo tempo 
desacreditada que nunca na vida se tornarão aquilo que poderiam 
ter sido sob mais favoráveis circunstâncias. Mas os brilhantes 
raios do Sol da Justiça podem resplandecer na alma. É seu 
privilégio possuir aquela vida que se estende paralela à vida de 
Deus. Implantai-lhes na mente pensamentos que elevem e 
enobreçam" CBV 169.

Educação 
Infantil 2 Ellen G. White

424

"Assim como um riacho sempre participa da propriedade do solo 
através do qual corre, do mesmo modo os princípios e hábitos 
dos jovens se mancham invariavelmente com o caráter dos 
companheiros com que se associam" (MJ 412).

Educação 
Infantil 2 Ellen G. White

425

As flores não desabrocham ao sopro de uma ventania severa. 
"Em nossos esforços de corrigir o mal, devemos precaver-nos 
contra a tendência de descobrir as faltas de outrem e censurá-las. 
A contínua censura confunde mas não reforma. Para muitos 
espíritos e freqüentemente os mais delicados, uma atmosfera de 
crítica destituída de simpatia é fatal aos seus esforços" (E 291).

Educação 
Infantil 2 Ellen G. White

426

Lutero se admirava de que com a poda o homem fazia com que 
todo o caule de uma planta se orientasse em um pequeno broto, 
sendo que seria mais apropriado se o broto se orientasse pelo 
tronco.

Educação 
Infantil 2 Martinho Lutero, em 

Martin Luther 497

427

"Assim como a luz do Sol poente ilumina os picos das montanhas 
muito tempo depois que o próprio Sol se haja imergido por trás 
das colinas, assim as obras dos puros, santos e bons derramam 
luz sobre o mundo muito tempo depois que os próprios atores se 
foram. Suas obras, suas palavras, seu exemplo, para sempre 
viverão: "O justo ficará em memória eterna" (Sl 112:6, PP 481). 

Educação 
Infantil 2 Ellen G. White

428

"As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem 
fixados as sentenças coligidas" (Ec 12:11). Para que um prego 
esteja bem firme, temos que dar várias marteladas. A repetição é 
mãe do aprendizado.

Educação 
Infantil 2 Daniel Silveira

429

Ao passar a borracha sobre o papel de seda, é preciso muita 
delicadeza. Apagar defeitos herdados e cultivados das crianças 
não deve merecer menos cautela. Facilmente seus espíritos 
sensíveis podem ser danificadas.

Educação 
Infantil 2 Daniel Silveira

430
Há duas formas de mover um objeto: puxar ou empurrar. Qual é o 
método de Cristo? "Cristo não tange, mas atrai os homens a Si. 
Não compele, senão que constrange por amor" (MDC 127).

Educação 
Infantil 2 Ellen G. White

431

Nas notas e moedas geralmente está a imagem de um ser 
humano que caracteriza o país. Mas "a obra do Senhor não deve 
receber a imagem e a inscrição do homem. De tempos a tempos 
Ele introduz aí instrumentos diversos, mediante os quais melhor 
se pode cumprir o Seu desígnio. Felizes os que de boa vontade 
se submetem à humilhação do próprio eu, dizendo juntamente 
com João: "É necessário que Ele cresça e que eu diminua" (DTN 
182). 

Obra de Deus 2 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

432

O sistema trifásico é a forma mais comum de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica em corrente 
alternada. Assim Deus, a fonte de energia é uma fonte só, mas 
em três pessoas distintas. Também a última advertência ao 
mundo é uma só, mas uma mensagem tríplice (Ap 14:6-12, GC 
311).

Obra de Deus 3 Daniel Silveira



Lições da Natureza e Lições Objetivas

433

A resina das árvores as protegem de insetos, pois eles têm pavor 
da resina. Mas o tentredém a ingere. Quando insetos o atacam, 
ele vomita a resina, afugentando seus inimigos. O tentredém 
ilustra o seguinte verso: "Porque nós somos para com Deus o 
bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que 
se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte; para 
com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente 
para estas coisas?" (2 Co 2:15-16).

Obra de Deus 2 Inspiração Juvenil 
06.10.1992

434

“A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água 
jorrando para a vida eterna” (Jo 4: 14). "A vida de um cristão é 
como o riacho. Mas o riachinho que segue silenciosamente 
através de bosques e prados, levando saúde, fertilidade e beleza, 
é tão útil em sua marcha como o grande rio. Contribuindo para a 
vida do rio, auxilia-o a conseguir aquilo que, só, jamais poderia ter 
conseguido" (E 117).

Dons Espirituais 2 Daniel Silveira

435

Muitos acham o joelho feio, mas os esportistas o levam muito a 
sério. Os membros que "que nos parecem menos dignos no 
corpo, a estes damos muito maior honra; também os que em nós 
não são decorosos revestimos de especial honra (...) E se um 
membro sofre, todos sofrem com ele (...) Ora, vós sois corpo de 
Cristo; e, individualmente, membros desse corpo" (I Co 12:23-27). 

Dons Espirituais 2 Daniel Silveira

436

Se uma planta receber água demais, ela apodrece. Deus quer 
derramar muitas bênçãos sobre nós, mas muitas vezes não 
podemos suportá-las (Jo 16:12). Deus dá a cada um conforme 
sua capacidade (Mt 25:15). Ele conclui: "A minha graça te basta" 
(2 Co 12:9).

Dons Espirituais 2 Daniel Silveira

437 Na verdade o sol brilha todo o tempo. São os nossos pecados, 
qual nuvens, que fizeram separação entre Deus e nós (Is 59:2). Normas Cristãs 1 Daniel Silveira

438

O tamanduá inglês tem o olfato 40 vezes mais aguçado que os 
seres humanos. Mas parece que seu próprio cheiro mal não o 
incomoda: muitos querem tirar o cisco do olho dos outros, não 
vendo o travessão em seu próprio olho (Lc 6:42). 

Normas Cristãs 2 Doug Bachelor em 2 
Amazing Facts 30

439

Diamante e grafite são dois estados alotrópicos do mesmo 
elemento carbono. A única diferença é a forma que os átomos de 
carbono se interligam. Mas que diferença de propriedades isto 
produz! Por isso é tão importante com quem nos conectamos, que 
amizades e relações temos.

Normas Cristãs 3 Daniel Silveira

440 Seja um peixe vivo, nade contra a correnteza.Não nos devemos 
conformar com o mundo (Rm 12:2). Normas Cristãs 1 Margret Birkenfeld

441

É conhecido o fato de os icebergs terem a maior parte de seu 
volume submergido na água. Também se sabe que na região do 
Atlântico Norte a corrente quente do golfo se move em uma 
direção, e as águas frias do ártico em outra. Os icebergs desta 
forma são impelidos pela corrente quente contra a corrente fria da 
superfície. Assim deve ser o cristão: impelido pelo Espírito contra 
a fria correnteza deste mundo.

Normas Cristãs 2

Daniel Silveira e LeRoy 
Edwin Froom em A 

Vinda do Consolador 
176

442

O rio Negro e Solimões fluem lado a lado por quilômetros, e as 
águas barrentas do Solimões só se misturam lentamente com as 
do rio Negro. Assim o puro evangelho de Jesus Cristo correu 
através dos primeiros séculos, e só foi maculado gradativamente 
pelo paganismo.

Normas Cristãs 2 Ellen G. White

443

Ninguém pode ficar em uma altura preeminente sem correr 
perigo. "Assim como a tempestade deixa intacta a flor do vale e 
desarraiga a árvore no topo das montanhas, as terríveis tentações 
que deixam ilesos os humildes da vida, assaltam os que se 
acham nos altos postos de êxito e honras" (E 51-52). 

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

444

Quando as espigas de trigo ainda estão verdes, sua ponta está 
para cima, antes de se inclinarem ao amadurecerem. Assim o 
cristão maduro não demonstrará presunção, mas reverência. Os 
maus "são exaltados por breve tempo; depois, passam, colhidos 
como todos os mais; são cortados como as pontas das espigas" 
(Jó 24:24). Repare que quanto mais madura a espiga fica, mais 
sua cor se parece com a do sol, que a amadurec. É pela 
contemplação que somos transformados (2 Co 3:8, Sl 115:8).

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

445

Existe um recife no qual muitos naufragaram: Quando "mantém-
se um namoro enganoso, seguem-se comunicações privadas, até 
que as afeições de uma pessoa inexperiente e que não sabe até 
que ponto se podem desenvolver essas coisas, são em certa 
medida desviadas dos pais e dedicadas ao que demonstra, pelo 
seu procedimento, que é indigno de seu amor. A Bíblia condena 
toda espécie de desonestidade. (...) Esta maneira desleal em que 
se levam avante namoros e casamentos é a causa de grande 
quantidade de miséria, cuja inteira extensão só Deus conhece. 
Nesse recife milhares sofreram o naufrágio da alma" (LA 58).

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira
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Quando se coloca um sapo em um recipiente de água quente, ele 
tenta escapar. Por ser um animal pecilotérmico (de sangue frio), 
ele está resolvido a escapar desta influência repentina. Mas 
quando se aquece o recipiente lentamente, ele não percebe a 
mudança gradual de temperatura, e por fim morre fervido. O 
cristão não deve se conformar com este século (Rm 12:2), sejam 
as influências drásticas ou gradativas. 

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

447 A cabeça está acima do estômago e do coração. Isso ensina que 
a razão deve dominar sobre os apetites e paixões. Normas Cristãs 1 Daniel Silveira

448

A ciência descobriu que a cor dos objetos não está no material em 
si. São os pigmentos do mesmo que fazem refletir uma 
determinada frequência da luz que incide sobre sua superfície. 
"Como a luz solar comunica às flores seus múltiplos e delicados 
matizes, assim transmite Ele à alma a beleza de Seu próprio 
caráter" (DTN 313). Portanto não se glorie o homem em si 
mesmo, mas em conhecer a Deus (Jr 9:24).

Normas Cristãs 3 Ellen G. White, Daniel 
Silveira

449

Apontando para o outro, condena-se a si mesmo. E ainda com 
três dedos voltados para si. Esta prontidão para discernir um 
defeito nos outros é em relação à falta criticada, "como uma trave 
em comparação com um cisco" (MDC 125).

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

450

Jesus comparou a igreja a um campo de trigo, onde também 
cresce joio (Mt 13:24-30). Se alguém se posicionar dentro do 
campo e olhar em direção ao sol no horizonte, não verá muita 
diferença entre as trigo e joio: quem está voltado para Deus, tem 
olhar altruísta, não de condenação. Já quem olha em direção 
oposta à do sol, vê nitidamente o contraste entre o trigo e joio. A 
predisposição para criticar é marcante naqueles que não olham 
para Cristo.

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

451

"O amor ao mundo e o engano das riquezas eclipsam nossa fé; e 
não anelamos, com amor, o aparecimento de nosso Salvador" (2 
TI 195). Se no eclipse solar algo se interpõe entre nós e o Sol da 
Justiça (Ml 4:2), então no eclipse lunar nos interpomos entre Deus 
e outrem. O resultado: A lua vermelha como sangue, e este 
sangue Deus requererá de nossa mão. 

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

452

O camaleão se camufla com seu arredor (apesar de Deus ter dito: 
"Não vos conformeis com este século" Rm 12:2). Além disso ele 
não tem coordenação entre os dois olhos: Com um olha para 
uma, com outro para outra direção. Outra vez ele desobedece a 
Jesus, que disse: "Ninguém pode servir a dois senhores" (Mt 
6:24). 

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

453 Só quem nada contra a correnteza chegará à fonte da vida. Normas Cristãs 1 Daniel Silveira

454
Em um rio, somente os patos que resistem à correnteza que são 
alimentados, e este alimenta lhes dá mais força para irem contra 
a corrente. 

Normas Cristãs 1 Daniel Silveira

455

A destruição da casa sobre a areia, em detalhes: "Com princípios 
indecisos, sem consagração como se acham, as ondas da 
tentação os arrastam daquilo que sabem ser justo, e não fazem 
santos esforços para vencer todo mal e, pela justiça imputada por 
meio de Cristo, aperfeiçoar um caráter justo" (MJ 28).

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

456
A recreação é como a brisa suave sobre o fogo: a chama religiosa 
aumenta. A diversão é como o vento forte: a chama pode se 
apagar. 

Normas Cristãs 2 Pela Graça de Deus 30

457

Os sapos, apesar de ter passado pela metamorfose (conversão) e 
terem saído da água (do mundo), ocasionalmente voltam às 
águas. Por isso são símbolo de poderes do mal (Ap 16:13). 
Cristãos que voltam às antigas práticas não são muito melhores 
(Pv 26:11, I Pe 2:20-22). 

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

458 O sol diariamente se põe para dar uma oportunidade às estrelas. 
"Amarás teu próximo com a ti mesmo" (Mt 7:12). Normas Cristãs 1 Ellen G. White, Daniel 

Silveira

459

Plantas carnívoras atraem os insetos com um cheiro especial e 
com líquido que parece água. Assim as atrações deste mundo 
podem parecer quase insuportáveis, mas ao cabo dão em 
caminhos de morte (Pv 14:12). 

Normas Cristãs 1 Inspiração Juvenil 
08.02.2001

460 Jogue os favos de mel fora, e as abelhas te deixarão em paz. 
Jogue fora os objetos do mal, e terás paz. Normas Cristãs 2 Provérbio oriental, 

Daniel Silveira

461

As aranhas que comem alimentos alcoolizados põe-se a tecer sua 
teia frenetiamente, sem nenhum método ou estética. E a 
criaturinha, tonta, continua a tecer sem parar, até morrer. Cada 
um de nós está a tecer um molde de vida. Não seremos capazes 
de fazê-lo habilidosamente se tomarmos bebidas alcoólicas (Pv 
20:1).

Normas Cristãs 1
James A. e Priscila M. 
Tucker em Inspiração 
Juvenil de 08.01.1992
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462
A diferença entre o remédio e veneno é a dosagem. Tenhamos 
equilíbrio, moderação e temperança em nossa vida - sem quebrar 
princípios. 

Normas Cristãs 2 Rodrigo Silva

463
"Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes 
coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva!" 
(Tg 3:5).

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

464

Quem lava louça sabe que é mais importante lavar o interior que 
o exterior da mesma. Mas muitos invertem as prioridades, 
investindo mais no exterior. Sobre eles cai a mesma advertência 
que Jesus deu aos fariseus: "Ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas 
estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança!" (Mt 
23:25).

Normas Cristãs 1 Daniel Silveira

465

Olhando o mundo através de uma lente azul, as coisas azuis 
desaparecem. Assim, tudo o que há no mundo desaparece na 
insignificância, contemplado através deste pensamento: Que 
felicidade inexprimível está preparado para os que são salvos por 
Cristo, e que ais profundos para aqueles que desprezam e 
rejeitam sua tão grande salvação (ST 24.10.1906). 

Normas Cristãs 2 Ellen G. White

466

"Uma cadeia não é mais forte que seu elo mais fraco. Poderíamos 
considerar a cadeia boa no todo, mas se um elo é fraco, não se 
pode confiar nela" (MJ 91). Todos são encorajados a vencerem os 
pontos fracos de seu caráter, pela graça de Deus. 

Normas Cristãs 2 Ellen G. White

467

Na costa da Flórida medem com preocupação o aumento no nível 
do mar, em sua escala métrica. Essa escala só tem utilidade se 
ficar absolutamente fixa. Mas como a escala moral da 
humanidade e suas leis se movem junto com o nível moral, não 
há alarme, mas dizem "Paz, paz; quando não há paz" (Jr 6:14).

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

468
Algumas pessoas conseguem abrir as pernas só um pouco, 
outras alcançam a abertura total. Mas finalmente ninguém poderá 
seguir dois caminhos, nem servir a dois senhores (Mt 6:24). 

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

469

Existe uma manipulação genética que não tem que alarmar 
ninguém: "Se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, 
se o amor divino é implantado na alma, não será então praticado 
na vida a lei de Deus? " (CC 60).

Normas Cristãs 3 Daniel Silveira

470

A aparência exterior da vela vai ficando feia à medida que a ela 
queima. Mas o calor e luz que ela irradia são úteis. Assim, como 
candeias (Mt 5:15-16), devemos nos concentrar em como 
estamos iluminando, e estar conscientes que as superficialidades 
são passageiras (I Sm 16:7).

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

471
Muitos discutem sobre a pirataria de bens virtuais, mas pouco se 
fala sobre a fé pirata que está tão em moda. A fé sem obras não é 
fé genuína (Tg 2:17, CC 63). 

Normas Cristãs 2 Alejandro Bullón

472
Mesmo no maior calor do dia, os executivos e diplomáticos se 
vestem de terno e gravata. Somos embaixadores do céu (II Co 
5:20). Como nos vestimos?

Normas Cristãs 1 Daniel Silveira

473

Os diques e barragens protegem de inundações, "Deus colocara 
Seu povo em Canaã como poderoso parapeito, para deter a onda 
do mal moral, a fim de que este não inundasse o mundo" (PP 
544).

Normas Cristãs 2 Ellen G. White

474
Dentro de alguns edifícios, o telefone celular não tem rede. É 
possível que em alguns lugares também perdemos a conexão 
com o céu?

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira

475

Não podemos andar de bicicleta olhando para trás. Esta é a 
versão moderna da afirmação "Ninguém que, tendo posto a mão 
no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus" (Lc 9:62). 
No arado a linha de trabalho saía torta. Com a bicicleta, a 
consequência é pior ainda.

Normas Cristãs 1 Daniel Silveira

476

Alguns peixes têm sua pele revestida por um muco, que funciona 
como um escudo entre seu corpo e a água, mantendo-o seco. 
Jesus pediu "Não peço que os tires do mundo; e, sim, que os 
guardes do mal" (Jo 17:15). De quebra, o muco o conserva limpo, 
protege de parasitas e se faz ele se mover eficientemente na 
água. Os cristãos que não se molham com o mundo também 
estão vulneráveis a menos doenças, e Deus dá uma força 
especial para se moverem contra a correnteza. 

Normas Cristãs 2 Daniel Silveira
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477

Sempre quando se encontra em perigo, a tartaruga se encolhe 
debaixo de seu casco. Encontrando uma plantação de morangos, 
sua comida preferida, é provável que ela se empanturre tanto que 
não consiga recolher-se para dentro de seu casco. Assim, fica 
sujeita aos ataques dos inimigos que adoram carne de tartaruga 
para o almoço. Dela aprendamos: comer demais causa 
indigestão, entorpece o discernimento espiritual, ficando 
facilmente presa do inimigo das almas. Os glutões não entrarão 
no céu (Te 162, Gl 5:21).

Normas Cristãs 1
Inspiração Juvenil 

26.08.1992, Ellen G. 
White, Daniel Silveira

478

Os zangões são os abelhas machos da colméia e a sua única 
função é a fecundação das rainhas virgens durante o vôo 
nupcial". Mas no reino de Deus é diferente: "Todos que professam 
o nome de Cristo deveriam ser trabalhadores. Não existem 
zangões no domicílio da fé" (4 TI 454).

Laboriosidade 2
Ellen G. White, 

http://proascg26.pbwiki.c
om/zangoes

479
A flor que se estende para fora e para o alto, reflete a beleza do 
Criador. Por isso devemos estender-nos espiritualmente a Deus, 
esforçando-nos para receber todo raio de luz que seja possível. 

Laboriosidade 1 Paul Hattaway, em Back 
to Jerusalem 104

480 A cana é doce mas não é mole. Dê duro, e a vida será doce. Laboriosidade 1 Provérbio popular, 
Daniel Silveira

481

Ao anoitecer, o trabalhador na lavoura trabalha com mais afinco, 
pois vê a noite se aproximar. Muitos também esperam os eventos 
finais despontarem no horizonte para começarem a se firmar em 
Deus. Por que não trabalhar com esmero enquanto é dia? (Jo 
9:4).

Laboriosidade 2 Daniel Silveira

482

Os motores de ignição comandada precisam de uma faísca para 
acender o vapor de combustível comprimido, iniciando a 
combustão. Já nos motores de ignição por pressão (motor a 
diesel) o gás explode automaticamente, pela simples 
compressão. Somos nós pessoas de iniciativa ou sempre 
precisamos que nos peçam para fazer algo?

Laboriosidade 3 Daniel Silveira

483

Os mais bem-sucedidos trabalhadores são os que labutam 
alegremente para servir a Deus nas coisas pequeninas. Cada 
criatura humana tem de trabalhar com sua própria fibra, entretecê-
la na trama que compõe o tecido, e completar o desenho (MJ 
203). 

Laboriosidade 2 Ellen G. White


