QUEBRA-GELO:
A que coisas de sua vida você se considera fiel? Por quê?

INTRODUÇÃO:
Bom tê-lo novamente conosco. Hoje o vídeo mostrou que lamentavelmente o sétimo dia foi
perseguido ao longo da história, e algumas vezes com violência. Felizmente os seus observadores
mantiveram sua fidelidade, muitas vezes até a morte, mantendo acesa a chama desta verdade.
Vamos nos inspirar nestes grupos que levaram a fidelidade ao sétimo dia até as suas últimas consequências.

CONHECENDO O TEMA
A reforma russa do séc. XV, liderada por Ivan Kurizin, começou em Novgorod e quando o Czar
Ivan III conquistou essa cidade, em 1490, este movimento começou a se expandir. O Czar simpatizava com as ideias dos reformistas. Este movimento foi chamado de Novgorod – Moscou e
chegou a atingir pessoas influentes da corte. Porém, devido a influência de sua esposa Sophia, o
Czar matou os reformistas. No princípio do séc. XVI os muçulmanos de Adal invadiram a Etiópia,
e o imperador africano pediu socorro a Portugal. Eles venceram os muçulmanos e foram embora,
mas deixaram alguns jesuítas lá. Eles começaram a trabalhar para trazer os etíopes para a igreja
romana, mas tinham costumes ortodoxos como a guarda do sábado, que perdurava há pelo menos
mil anos. O rei acabou sendo convertido pela pregação deles e quis levar seu reino para o catolicismo abolindo a guarda do sábado. O povo não aceitou, só os moradores do palácio. Assim começou
uma guerra civil. O rei teve que reconhecer seu erro e, até hoje, várias pessoas guardam o sábado
naquela região. A inquisição foi estabelecida em 1231, pelo papa Gregório IX, para proteger o
mundo católico dos hereges. Em alguns países da Europa vários judeus foram forçados a guardar
o domingo tornando-se novos cristãos. Mas alguns deles mantiveram em segredo a observância
do sétimo dia. Esses se tornaram alvo da inquisição. Seu poder era sutil. Forçavam as pessoas a
vigiar os outros e até a própria família sob ameaça de prisão e tortura. Mataram judeus convertidos, muçulmanos e outros para evitar que a reforma chegasse na Espanha. Em 1560 a inquisição
portuguesa chegou a Índia fazendo de Goa sua sede, alvejando especialmente os observadores
do sábado. Interessante notar que alguns não eram judeus; provavelmente guardavam o sábado
devido a ensinos de antigos missionários fora da influência de Roma. Morreram simplesmente pelo
crime de observarem o sábado.

INTERPRETANDO O TEMA
1.Qual foi o grande erro da inquisição? Os. 11:1-8
Foi pensar que tinha a prerrogativa de poder forçar a consciência das pessoas através
de ameaças e da morte. Dizia que matava o corpo para poder salvar a alma. Ninguém
pode ser forçado, na área espiritual, a fazer nada que não seja de livre vontade. O próprio
Deus respeita nossa liberdade nos dando a opção de escolher. Querer impor a religião,
por mais certa que seja, é um erro terrível e o fato dela ser a religião da maioria ou ser a
religião do estado não a torna mais certa aos olhos de Deus. O método de Deus atrair as
pessoas não é a força e sim o amor.
2.Valia a pena morrer pelo sábado? Apo. 2:10
Nós podemos pensar que talvez aquelas pessoas deveriam ter mentido para as autoridades para salvarem a vida. Eles poderiam ter racionalizado que uma pequena mentira
seria entendida por Deus. Mas este não é o procedimento aprovado por Deus, que nos
pede que sejamos “fiéis até a morte”. Deus honra e honrará grandemente aqueles que
assim procedem.

APLICANDO O TEMA
3.Hoje deveríamos ser fiéis como foram os mártires do passado? Deut. 7:9, Mt.
10:37-39, 25:23
A mesma exigência que Deus fez aos seus servos, no passado, Ele nos faz hoje. É requerido que sejamos fiéis em todos os detalhes de nossa vida cristã, mesmo que para
isso tenhamos que enfrentar a morte, ser desprezados pelos familiares ou pelas pessoas. Temos que ser fiéis a Deus, não importando as consequências, confiando que Ele
honrará a nossa fidelidade.
APELO:
Milhares de homens e mulheres morreram por sua fidelidade ao sétimo dia. Hoje, talvez
não seja pedido de mim e de você tal sacrifício. Porém, com certeza Ele espera fidelidade de nós. Está você disposto a ser fiel ao sétimo dia?

