Texto 1 :
“Testifico a meus irmãos e irmãs que a igreja de Cristo, débil e defeituosa como possa
ser, é o único objeto na Terra ao qual Ele dispensa Seu supremo cuidado. Enquanto
estende a todo o mundo seu convite para que venham a Ele e sejam salvos, comissiona
Seus anjos para que dispensem divino auxilio a cada alma que a Ele vem em
arrependimento e contrição, e Ele vem pessoalmente pelo Seu. Espirito Santo para
dentro de Sua igreja. “Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem
subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor; a
minha alma O aguarda, e espero na Sua Palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais
do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela
manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nEle há
abundante redenção. E Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades.”- A igreja
remanescente, 10
Texto 2:
“Neste tempo, a igreja deve usar suas lindas vestes — “Cristo justiça nossa”. Há claras e
decididas distinções a ser restauradas e apresentadas ao mundo por meio do exemplo,
ao exaltar os manda- mentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve
aparecer em seu brilho original, em contraste com a deformidade e trevas dos infiéis,
os que se revoltaram contra a lei de Deus. Reconhecemos assim a Deus e a Sua lei,
fundamento de Seu governo no Céu e através de Seus domínios terrestres. Sua
autoridade deve ser mantida distinta e clara perante o mundo; e não deverão ser
reconhecidas leis algumas que entrem em conflito com as de Jeová́. Se em desafio o às
divinas disposições fosse permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou nossas
ações, estaria derrotado o desígnio divino. Razoável como seja o pretexto, se a igreja
vacilar neste ponto está contra ela escrita nos livros dos Céus a negação dos mais
sagrados encargos e traição do reino de Cristo. A igreja deve com firmeza e decisão
manter seus princípios perante todo o Universo celestial e os reinos do mundo; firme
fidelidade na manutenção da honra e santidade da lei de Deus atrairá́ a atenção e a
admiração do próprio mundo, e pelas boas obras que notarão, muitos serão levados a
glorificar nosso Pai do Céu.” - A igreja remanescente, 11

Perguntas:
1 – Qual a importância de identificarmos a igreja remanescente?
2 – De acordo com apocalipse 12:17 quais as duas características do remanescente?
3 – E possível fazer parte do remanescente e não esta envolvido no cumprimento da
missão?
4 – Como podemos fazer para cumprir a missão de advertência e ao mesmo tempo não
sermos exclusivistas?

Material de apoio:
http://centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/A%20Igreja%20Remanescente.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=toc4FWw_UWU
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