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Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

Um Legado Virtuoso 
Por Frank M. Hasel 

 

Meu avô, Franz Hasel, foi um ministro adventista do sétimo dia na Alemanha. Contra sua vontade, 

ele foi convocado para o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Como meu avô queria 

honrar os mandamentos de Deus, incluindo "não matarás", ele pediu para servir no corpo médico 

e se recusou a usar uma arma. Mas seu pedido não foi atendido. Em vez disso, ele foi colocado 

em outra unidade como balconista nas linhas de frente. No entanto, ele levou a convicção de não 

matar tão a sério que carregou uma arma de madeira no coldre durante a guerra. Embora ele 

pensasse que poderia morrer muitas vezes, Deus milagrosamente protegeu meu avô várias vezes. 

Sua história inspiradora pode ser lida no livro “Mil Cairão ao Teu Lado”. 

 

Meu avô costumava nos contar uma história que não está incluída no livro “Mil Cairão ao Teu 

Lado”. Enquanto servia na Rússia, longe de casa, sua unidade foi designada para vasculhar as 

casas de todas as aldeias que os alemães haviam capturado em seu avanço para a Rússia. Eles 

foram ordenados a procurar combatentes da resistência, que se escondiam dentro de casas e 

atacavam as tropas alemãs que avançavam. Eles foram instruídos a atirar imediata e 

indiscriminadamente em todas as pessoas que encontrassem escondidas. 

 

Um dia, enquanto meu avô procurava cuidadosamente uma casa, ele tinha a sensação de que algo 

era incomum. Quando ele entrou em uma sala específica, encontrou-a vazia, mas ainda tinha a 

impressão de que algo era suspeito. Quando ele olhou debaixo da cama, viu um jovem olhando 

diretamente para ele. Meu avô sabia que se ele expusesse esse jovem, ele seria morto a tiros. Eles 

travaram os olhos por uma fração de segundo que pareceu uma eternidade. Então meu avô se 

levantou, saiu da sala e não relatou o que tinha visto. Ele teve pena desse jovem e poupou sua 

vida. 

 

Várias semanas depois, meu avô foi designado para patrulhar uma importante ferrovia. Seu dever 

era garantir que nenhum combatente da resistência bombardeasse os trilhos. Ele estava assistindo 

sozinho quando um grupo de russos rapidamente atacou seus cavalos. Não havia como escapar. 

Ele se preparou para a morte, acreditando que eles certamente o matariam. 

 

O grupo rapidamente o cercou, mas meu avô ficou chocado ao ver o rosto do comandante 

principal. Era o mesmo jovem que ele havia visto escondido embaixo da cama naquela casa. Eles 

se reconheceram imediatamente. O jovem comandante russo apontou a arma para o meu avô e 

indicou: "Eu posso te matar agora", indicou, "mas você teve a gentileza de salvar minha vida. 

Então, vou poupar sua vida! Então ele ordenou que seus homens seguissem em frente. Na 

providência de Deus, a vida de meu avô foi poupada novamente. Sua benevolência com esse 

homem e sua fidelidade a Deus lhe foram devolvidas. Sou muito grato pela vida virtuosa e pelo 

exemplo de fidelidade e bondade que meu avô nos deixou. Esse legado também pode ser nosso. 

 

Há algo de peculiar na fidelidade. Embora você possa ser um pouco famoso ou um pouco rico, 

você não pode ser um pouco fiel. A fidelidade tem algo exclusivo que exige atenção total. Ou 



você é fiel 100% ou é infiel. Se você é fiel a 95%, não é fiel, mas infiel. Fidelidade requer total 

comprometimento. Deus quer nossa lealdade total e dedicação completa.  

 

No Antigo Testamento, lemos a história de Daniel, que foi jogado na cova dos leões porque ele 

não estava disposto a comprometer sua fé em Deus. Quando Daniel se distinguiu como um líder 

sábio e confiável do rei, seus inimigos ficaram com inveja e procuraram maneiras de acusá-lo de 

transgressão. “Mas eles não encontraram fundamento de acusação ou evidência de corrupção, na 

medida em que ele era fiel” (Daniel 6:4). Minha esperança é que nossos inimigos (se tivermos) e 

nossos amigos, e todos aqueles que estiveram assistindo nossas vidas no meio dessa crise da 

COVID-19, descubram o mesmo sobre nós! Que sejamos pessoas conhecidas pela genuína 

bondade amorosa que gentilmente estendemos aos outros e que sejamos respeitados por nossa 

fidelidade nas coisas diárias que fazemos. E, como Daniel, podemos confiar em Deus para cuidar 

de nós, pois somos fiéis à Sua vontade. Não importa o que o futuro reserva, sejamos homens e 

mulheres que são bons um com o outro e que são fiéis a Deus e à Sua Palavra. 

 

Frank M. Hasel, PhD, é teólogo e diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da 

Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Frank também é um autor de best-sellers e co-

autor da atual lição da Escola Sabatina 'Como interpretar as Escrituras'.  

 

“Não é uma evidência conclusiva de que um homem seja cristão porque manifesta êxtase 

espiritual em circunstâncias extraordinárias. Santidade não é arrebatamento: é uma rendição 

completa da vontade de Deus; viver de toda palavra que procede da boca de Deus; fazer a 

vontade de nosso Pai celestial; confiar em Deus na provação, tanto nas trevas quanto na luz; 

andar pela fé e não pela vista; é confiar em Deus com confiança inquestionável e descansar em 

Seu amor”. (Atos dos Apóstolos, p. 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS DO CORAÇÃO: Como você pode estender atos genuínos de amizade às pessoas 

ao seu redor? Em que áreas você acha difícil ser amigável com os outros e fiel a Deus? Quais são 

algumas maneiras específicas pelas quais você gostaria de crescer em sua fidelidade? Daniel é 

um bom exemplo de como a fidelidade de um homem a Deus influenciou um reino inteiro. Como 

sua amizade pode ajudar os outros a ver o verdadeiro caráter de Deus e como sua fidelidade a 

Deus pode abrir portas para mostrar Sua fidelidade às pessoas ao seu redor? 

 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: Pode ser fácil professar publicamente fidelidade a Deus 

em palavras e canções. No entanto, geralmente é nas pequenas coisas da vida - quando ninguém 

está olhando - que a genuinidade da fidelidade de alguém é posta à prova. Peça a Deus para ajudá-

lo a ver as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Ore para que Jesus viva em você e pela 

força de escolher a opção da fidelidade quando a tentação exigir. 

 



Aprofundando o tema - sugestões adicionais de leitura para esta semana: 

 

• Ellen G. White, Serviço Cristão – Clique aqui para acessar Escritos EGW. 
 

19 de junho 

Foco de Oração – (Dia 85) 

 

Relatório de Louvor:  

 

• Lovesky J.: Deus colocou em meu coração para compartilhar as mensagens dos 100 Dias 

de Oração e, em um dia, mais de 500 pessoas se inscreveram para receber minhas 

mensagens através do WhatsApp e do Telegram. Oramos todas as noites às 20h. 

• Vemos o Senhor dando bênçãos e sabedoria a seus líderes e membros da igreja em todo 

o mundo para lidar com os desafios da pandemia. Finanças, saúde, abertura de igrejas, 

Deus está trabalhando em meio à tempestade! 

 
Pedidos de Oração: 

 
1. Ore por mais fidelidade em sua vida e por um coração que esteja sempre refletindo a 

bondade de Jesus. 

2. Ore pela Manna House, um centro de bem-estar no Reino Unido que planeja executar 

um programa pós COVID-19 para alcançar as pessoas para Jesus através da mensagem 

de saúde. Ore pela aprovação necessária do governo. 

3. Ore pelo Centro de Treinamento “1000 Movimentos Missionários” no norte de Sumatra, 

bem como por todas as instituições de treinamento missionário, para encontrar maneiras 

de continuar seu ministério, apesar da pandemia do COVID-19. 

4. Ore por membros que perderam entes queridos devido à pandemia ou por outros motivos. 

https://egwwritings.org/?ref=en_HDL.1&para=37.2

