O Humor de Cristo e
o do Cristão !!!

1
• Como o louco que solta faíscas, flechas, e
mortandades,
Assim é o homem que engana o seu próximo,
e diz: Fiz isso por brincadeira.
Provérbios 26:18,19

2

• De toda palavra ociosa que
os homens disserem hão
de dar conta no dia do
juízo." Mateus 12:36. - LuC
180.3

3 Humor de Cristo
• Nosso Salvador foi, efetivamente, um Varão de dores,
experimentado nos trabalhos, pois abria o coração a todos os
sofrimentos humanos.
• Mas, se bem que Sua vida fosse cheia de abnegação e
ensombrada por dores e cuidados, Seu espírito não se abatia.
• Sua fisionomia não apresentava a expressão do desgosto ou do
descontentamento, mas sempre de inalterável serenidade.
• Seu coração era uma fonte de vida; e onde quer que fosse, levava
descanso e paz, contentamento e alegria. CC 120.3
• Nosso Salvador era profundamente sério e intensamente zeloso,
mas nunca sombrio ou enfadado.

4 Humor de Cristo2
• Cristo não Se recusava a associar-Se aos outros em
amistoso intercâmbio. Quando convidado a uma festa por
um fariseu ou publicano, aceitava o convite. Nessas
ocasiões, toda palavra por Ele emitida era um cheiro de
vida para vida a Seus ouvintes; pois tornava a hora do
jantar ocasião de comunicar muitas lições preciosas
adequadas à necessidade deles.
• Assim ensinava Cristo a Seus discípulos a maneira de se
conduzirem quando em companhia dos não religiosos, da
mesma maneira que ao estar com os que o eram. Pelo
próprio exemplo ensinava-lhes que, ao assistirem a
qualquer reunião pública, sua conversação não precisava
ser do caráter daquela a que geralmente se entregavam as
pessoas em tais ocasiões. ... - RC 23.4

5 Humor de Cristo
• Cristo era calmo, abnegado, amável,
alegre, bondoso e sempre obediente.
Evitava a ostentação, mas era firme aos
princípios como uma rocha. ... - Ex 23.4
• ...”E foi fazer guerra ao remanescente
da Sua semente,os que guardam os
mandamentos de Deus e tem o
testemunho de Jesus.” Apoc 12:17

6 Humor de Ellen Hhite
• Um de seus cavalos se chamava Dolly, uma
égua que parecia alérgica a trabalho. Ellen
White escreveu: “Ela fica olhando as
montanhas e as colinas como se fosse um
turista contemplando a paisagem.” (Biography,
vol. 3, pág. 195)

7 Humor de Ellen Hhite
• Depois de uma viagem de barco, ela escreveu:
“Quando desci do barco e caminhei rua acima,
parecia como se eu ainda estivesse no barco e
dava passos tão alterados que as pessoas
devem ter pensado que eu estava bêbada”
(Manuscrito 4, 1878, citado em MR5, p. 178).

8 Humor de Ellen Hhite
• Em seus últimos anos em Elmshaven, Ellen White recebia
tratamentos de fricção com luvas frias. Isso significava ficar
dentro de uma banheira enquanto alguém lhe aplicava
água fria e depois a friccionava com luvas para aumentar a
circulação.
• Duas vezes por semana ela recebia uma fricçãoo com sal
(“fomentaçãoo salina”).
• Certo dia, sentido diferença no líquido, molhou o dedo e o
levou aos lábios. A enfermeira havia usado açúcar por
engano! Com bom humor, Ellen fez a seguinte observaçãoo:
“estava tentando me adoçar, hein?” (ibidem).

9 Humor do Cristão
• A vida dos que O imitam revestir-se-á toda de fervorosos
propósitos; experimentarão um profundo sentimento de
sua responsabilidade.
• A leviandade será reprimida; não apresentará ruidosa
alegria, nem gracejos de mau gosto.
• Entretanto, a religião de Jesus proporciona abundância de
paz.
• Não extingue o brilho da alegria; não restringe a felicidade,
nem tolda a fisionomia radiante e sorridente.
• Cristo não veio para ser servido, mas para servir; e uma vez
que Seu amor nos domine o coração, havemos de seguirLhe o exemplo. CC 120.4

10 Humor do Cristão
• Qual é o objetivo do ministério? É misturar o
cômico com o religioso? O teatro é o lugar para
tais exibições.
• Caso Cristo esteja formado no interior, caso a
verdade com seu poder santificador seja
introduzida no santuário interior da alma, não
tereis homens foliões, nem também homens
azedos, mal-humorados e rudes para ensinarem
as preciosas lições de Cristo às almas que
perecem. — Carta 15, 1890. Ev 644.1

11 Humor do Cristão
• Um só modelo é dado aos jovens, mas como a vida deles se
compara com a vida de Cristo?
• Sinto-me alarmada ao testemunhar por toda a parte a
frivolidade de jovens, rapazes e moças, que professam crer
na verdade.
• Parece que Deus não está em suas cogitações. Têm a mente
cheia de tolices. Sua conversa não passa de um falar vazio,
frívolo.
• Têm ouvido agudo para a música, e Satanás sabe que
órgãos estimular para animar, cativar e encantar a mente,
de modo que Cristo não seja desejado.
• Falta o anseio espiritual do coração, em busca de
conhecimento divino e de crescimento na graça. T1 496.2

12 Humor do Cristão
• É um fato alarmante como o amor do mundo predomina na mente
dos jovens.
• Eles decididamente amam o mundo e as coisas que no mundo há, e
por essa razão o amor de Deus não encontra guarida em seu
coração.
• Acham prazer no mundo e nas coisas do mundo e são estranhos ao
Pai e às graças de Seu Espírito.
• Deus é desonrado pela frivolidade e a moda, o modo fútil e o riso
que caracterizam em geral a vida da juventude.
• Paulo exorta os jovens à sobriedade: “Exorta semelhantemente os
jovens a que sejam moderados.
• Em tudo, te dá por exemplo de boas obras; na doutrina, mostra
incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível,
para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que
dizer de nós.” Tito 2:6-8. T1 499.1

13 Humor do Cristão
•
•

Vi que anjos estavam freqüentemente no Escritório, nos salões de dobragem e impressão. Pude ouvir o
riso, os gracejos e a conversa ociosa e tola.
Mais uma vez vi a vaidade, o orgulho e egoísmo.

•

Os anjos pareciam tristes e se retiravam magoados.

•

As palavras que ouvi, as mostras de vaidade, orgulho e egoísmo produziram-me suspiros de angústia,
enquanto os anjos saíam da sala desgostosos.

•

Disse um anjo: “Os mensageiros celestes vieram para abençoar, para que a verdade levada pelos
pregadores silenciosos pudesse ter um santo poder para cumprir sua missão, mas os que estavam
empenhados nessa obra estavam tão distantes de Deus, possuíam tão pouco do divino e se achavam tão
conformados com o espírito mundano que os poderes das trevas os controlavam, insensibilizando-os às
impressões divinas.”

•

Ao mesmo tempo, esses jovens estavam enganados e pensavam que eram ricos e cheios de bens, de
nada tendo falta, e não sabiam que era pobres e miseráveis, cegos e nus. Apocalipse 3:17.

•

Os que lidam com a preciosa verdade como se fosse areia, não sabem quantas vezes sua insensível
indiferença para com as coisas eternas, sua vaidade, amor-próprio, orgulho, gracejos e tagarelice
insensata, afastaram os mensageiros do Céu do Escritório. T1 591. ...

... 14

Em comportamento, palavras e atos, todos no Escritório devem ser reservados, modestos,
humildes e desinteressados como seu Modelo, Jesus, o querido Salvador.
Deveriam buscar a Deus e obter justiça. Esse não é lugar para brincadeiras, visitação,
ociosidade, risos ou palavras inúteis.
Todos devem sentir que estão fazendo uma obra para seu Mestre.
As verdades que lêem e preparam para enviar ao povo, são convites de misericórdia,
reprovação, ameaças, advertências ou animação.
Elas estão cumprindo seu papel como um cheiro de vida para a vida ou de morte para a
morte. 2 Coríntios 2:16. Se forem rejeitadas, o Juízo decidirá o assunto.
A oração de todos ali deve ser: “Ó Deus, torna essas verdades que são de vital
importância, claras à compreensão das mentes mais humildes!
Que os anjos acompanhem esses pregadores silenciosos e abençoem sua influência para
que pessoas sejam salvas por esse humilde instrumento!” T1 591.2

15 Humor do Cristão
• Andar prudentemente
• Toda postura, que é tão comum, como gestos teatrais,
toda leviandade e frivolidade, todo gracejo e pilhéria,
devem ser considerados pelos que levam o jugo de
Cristo como não sendo “convenientes” — uma ofensa a
Deus e negação de Cristo.
• Isto incapacita o espírito para o pensar sólido e o sólido
labor. Torna os homens ineficientes, superficiais e
espiritualmente enfermos. ... Ev 644.2

16 Humor do Cristão
• Ao estudar ele a vida de Cristo, verá a
necessidade de andar cuidadosamente (...)
• Sua conversação será pura, inteiramente limpa
de toda frase de gíria. — Manuscrito 8, 1888.
Ev 644.3

17 Humor do Cristão
• As verdades devem ser revestidas de linguagem casta e
cheia de dignidade; e as ilustrações devem ser de
caráter semelhante. Ev 640.3
• O dom da palavra é um talento que deve ser cultivado
acuradamente. De todos os dons que recebemos de
Deus,nenhum é capaz de se tornar maior benção que
este. Com a voz convencemos e persuadimos;com ela
elevamos corações e louvores a Deus,e também
falamos a outros do amor do Redentor. Que
importância tem, pois, que seja bem educada a fim de
tornar-se mais eficaz para o bem!

18 Humor do Cristão
• Que pode o ministro fazer sem Jesus?
Verdadeiramente nada. Então, se ele é um homem
frívolo, brincalhão, não está preparado para cumprir o
dever sobre ele posto pelo Senhor. “Sem Mim”, diz
Cristo, “nada podeis fazer.”
• As palavras petulantes que lhe caem dos lábios, as
frívolas anedotas, as palavras proferidas a fim de
provocar o riso, são todas condenadas pela Palavra de
Deus, e inteiramente fora de lugar na tribuna sagrada.
... Ev 643.2

19 Humor do Cristão
•
•

•

Gracejos, piadas e conversas profanas pertencem ao mundo. Os cristãos
que possuem a paz de Deus no coração, serão alegres e felizes, sem
condescender com leviandade ou frivolidade.
Enquanto vigiam em oração, hão de possuir uma serenidade e uma paz
que os elevem acima de todas as superfluidades. O mistério da piedade,
desvendado ao espírito do ministro de Cristo, erguê-lo-á acima dos
divertimentos terrenos e sensuais. Será participante “da natureza divina,
havendo escapado à corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo”.
2 Pedro 1:4.
A comunhão estabelecida entre ele e Deus o tornará frutífero no
conhecimento da vontade de Deus. Abrirá diante dele tesouros de
assuntos práticos, que pode apresentar ao povo, os quais não despertarão
frivolidade, nem a aparência de riso, mas infundirão solenidade aos
pensamentos, tocarão o coração e despertarão as sensibilidades morais
para os sagrados direitos que Deus tem sobre as afeições e a vida. Os que
trabalham na palavra e doutrina devem ser homens de Deus, de coração e
vida puros. T3 241.1

20 Humor do Cristão
• Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; Não, não;
porque o que passa disto é de procedência
maligna.
Mateus 5:37

21 Humor do Cristão
• Entre aqueles que zombavam de Cristo
pendente da cruz, encontravam-se
personificados Satanás e seus anjos.
• Era Satanás quem enchia as bocas com vis
maldições. Ele inspirava os gracejos. – Manus

22 Humor do Cristão
• Os que professam crer na terceira mensagem
angélica, ofendem muitas vezes a causa de Deus
pela leviandade, os gracejos, a frivolidade.
• Vi que esse mal se estendia por todas as nossas
fileiras.
• Vi que devia haver humilhação diante do Senhor.
• O Israel de Deus devia rasgar o coração e não as
vestes. T1 133.3

23 Humor do Cristão
• E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o
monte Sião, e com ele cento e quarenta e
quatro mil, que em suas testas tinham escrito
o nome de seu Pai.
E na sua boca não se achou engano; porque
são irrepreensíveis diante do trono de Deus.
Apocalipse 14:1,5

24 Humor do Cristão
• A visão dada a Isaías representa a condição do povo de Deus nos últimos
dias. ... Ao, pela fé, olharem ao santo dos santos, e verem a obra de Cristo
no santuário celestial, percebem que são povo de impuros lábios - povo
cujos lábios muitas vezes proferiram vaidades, e cujos talentos não foram
santificados e empregados para glória de Deus. ...
• Mas... se se humilharem diante de Deus, há para eles esperança. O arco da
promessa está acima do trono, e a obra realizada por Isaías será neles
efetuada. - The Review and Herald, 22 de Dezembro de 1896.LuC 180.4
• Sejam perfumadas as vossas palavras. Lembrai-vos de que sereis, ou um
cheiro de vida para vida, ou de morte para morte. 2 Coríntios 2:16.
• Sejamos como flores perfumadas. Que o amor de Cristo nos perfume a
vida. Sejam vossas palavras quais "maçãs de ouro em salvas de prata".
Provérbios 25:11. - The General Conference Bulletin, 4 de Abril de 1901.

