“Muitas são as maneiras pelas quais Deus procura revelar-Se a nós e pôr-nos em comunhão com
Ele. A natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. O coração aberto é impressionado com o
amor e a glória de Deus manifestados nas obras de Suas mãos. O ouvido atento ouve e
compreende as comunicações de Deus pelos objetos da natureza. Os verdejantes campos, as
árvores altaneiras, os botões e as flores, a nuvem que passa, a chuva, o rumorejante regato, as
glórias do firmamento, tudo nos fala ao coração, convidando-nos a familiarizar-nos com Aquele
que os criou a todos.
Nosso Salvador ligava Suas preciosas lições às coisas da natureza. As árvores, os pássaros, as
flores dos vales, as colinas, os lagos, o belo firmamento, assim como os incidentes e o ambiente
da vida diária, tudo ligava-o Ele às palavras de verdade, para que Suas lições fossem assim
muitas vezes trazidas à memória, mesmo em meio dos absorventes cuidados da trabalhosa
vida humana.
Deus deseja que Seus filhos apreciem as Suas obras e se deleitem na singela e serena formosura
com que adornou nosso lar terrestre. Ama o belo e, acima de tudo que é exteriormente
atraente, ama a beleza de caráter; deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade, as mudas
graças das flores.
Se tão-somente estivermos atentos, as obras de Deus nos ensinarão preciosas lições de
obediência e confiança. Caminho a Cristo, 85.
"Descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria
e esperança que Lhe animavam o próprio coração. Regozijava-Se Ele pelas abundantes medidas
que providenciara para auxílio de Sua igreja. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que Ele
podia solicitar do Pai para exaltação de Seu povo. Ia ser dado como agente de regeneração, sem o
qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal se estivera fortalecendo
por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se
poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a
qual viria, não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna
eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é
purificado. Por Ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu Seu Espírito como
um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar Seu
próprio caráter em Sua igreja." -- O Desejado de Todas as Nações, pág. 671.

1. Qual o entendimento que você tem de quem é Deus?
2. Em qual momento da sua vida você sentiu a presence e a direção de Deus?
3. Olhando para a natureza, o que mais lhe demonstra a grandiosidade do poder
de Deus?
4. Qual das facetas de Deus mais lhe chama atenção?
5. Você endendeu e aceitou a trindade? Quais são suas dúvidas?
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1.
Artigo
sobre
o
entendimento
de
Ellen
White
sobre
trindade:
http://centrowhite.org.br/pesquisa/artigos/ellen-g-white-e-a-compreensao-da-trindade/
2. Sermão Pr Ranieri Sales sobre trindade: https://www.youtube.com/watch?v=GSob_ngYY94
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