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Marco Barrios
Marcar Tempos
Introducão
I. 06/2018 Parminder Biant introduz o tema de colocar tempo em nosso movimento
II. Colocar tempo é um tema para a última geração
a. O tema principal da linha dos mileritas é colocar tempo
• Nós repetimos ao pé da letra a parábola das dez virgens
• Desde logo repetimos a linha Millerita e o assunto de colocar tempos
b. Sardes (Protestantismo) bebeu das doutrinas do papado; eles se opuseram a colocar tempos
• A condição de Sardes foi baseada no tema de tempo:
• 538 (1963) –126(0)– 1798 (1989)
• Laodicea repete Sardes

Como Deus Declara o Cumprimento de Profecía
• O padrão:
1) Profecia
2) Rebelião, recaída (profecía rejeitada)
3) Deus reforma a Seu povo
4) Deus ensina novamente a profecia durante a reforma (ou durante o castigo)
5) Proclamação do tempo profético

Os Patriarcas
1)
2)
3)
4)

Gênesis 6
Enoque compreende o cumprimento de uma profecia (PP )
Los seres humanos en rebeldía contra Dios (Gen 6:1)
Deus levanta a Noe
Enoch comprende o cumprimento de uma profecía: 120 anos (Gen 6:3)
• Ao final algo inimaginável tem que acontecer: o dilúvio

Abraão
1)
•
•
2)
3)
•
•
4)
•
5)

Gênesis 15
Gênesis 8 - Promessa de ser uma grande nação
Resposta quando a promessa seria cumprida em 15:13-16, PP 137
Depois de 400 anos, a profecia seria cumprida
Rebelião contra os planos para a libertação do povo
Deus levanta Noé e inicia a reforma do Seu povo
Com o tempo eles não sabem quando seriam liberados
O povo passa por um processo de reforma durante as pragas
Durante as pragas (Êx 8: 20-23) eles recebem a informação
Na Páscoa eles recebem a informação de um tempo definido: meia-noite
Anunciação do tempo profético perto do fim da graça
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Israel Antiguo
1)
2)
3)
4)
5)

Profecía de 70 anos (Jer 29:10)
Rebelião, recaída (profecia esquecida)
Deus reforma seu povo através do cativeiro na Babilônia
Deus ensina novamente a profecia durante o castigo (e a humilhação de Daniel)
Perto do cumprimento, Daniel entende o final dos 70 anos: o primeiro ano de Dario (537 aC)

Miller
1)
2)
3)
4)

Profecía de 2520 e 2300 anos
Processo de corrupção: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira
Movimento de reforma de Miller
Durante a reforma de Miller para o povo de Deus o fim dos 2300 anos é revelado
• 15 de agosto de 1844 os Mileritas estão certos sobre a data de cumprimento da profecia
5) A informação chega às penalidades 2 meses antes do fim da graça
Muitas vezes durante o inverno [de 1888-1889] passado, ouvi o relato de que na Conferência de
Mineápolis “a irmã White viu que o julgamento dos justos mortos havia terminado, e que desde
1844 havia começado para os vivos”. Isso não é verdadeiro. Um boato semelhante, que circulou por
cerca de dois anos, originou-se deste modo: numa carta escrita na Basiléia, Suíça, para um pastor na
Califórnia, fiz uma observação essencialmente como a que se segue: “O Juízo esteve em execução
durante 40 anos tratando dos casos dos mortos, e não sabemos quão brevemente passará para os
vivos.” A carta foi lida para diversas pessoas, e ouvintes descuidosos fizeram referência ao que
supuseram ter ouvido. A questão começou por aí. O problema de Minneapolis originou-se da errônea
compreensão de alguns de uma citação dessa carta. Não há qualquer outra razão para um boato como
esse. {5T 692.1}
• Ela não diz que você não pode saber quando o julgamento dos vivos será
Dirijo-me a você, que terá esta epístola trazida diante de você, que são líderes, que podem ser
denominados príncipes, entre o povo: “Sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor”. [Isaías 52:11]
Humilhe suas almas diante de Deus. Jesus está no santuário. Estamos no grande dia da expiação; e se
o juízo investigativo já não tiver começado para os vivos, logo começará; e quantas são as palavras
da Testemunha Verdadeira aplicáveis: “Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás
morto. Sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para morrer; porque não achei as tuas obras
perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E,
se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.”[Apocalipse 3:
1-3.] {Lt51-1886.24}
• Ela avisa que em breve isso vai acontecer

Os Adventistas
Daniel 11
1) 2300, 2520
2) 4 gerações de destruição (profecia esquecida, rejeitada no diagrama de 63)
• Adoção da metodologia protestante
• Ellen White não poderia saber quando o julgamento dos vivos começaria
• Desde 1863 a aldeia estava na escuridão
3) Deus reforma seu povo desde 1989
4) Deus ensina novamente a profecia durante a reforma (2520, 126, 151 etc.)
5) Anuncia o tempo de teste dos vivos (11/9 / 2001-9 / 11/2019)
• Deus sempre anuncia com pouca antecipação o tempo, 19/11 é revelado em outubro de 2018
6

126 & 151
Abraão, no primeiro pacto, foi testado através de duas profecias de tempo. Ele recebeu outra profecia
de tempo para provar a geração de Moisés (o começo do antigo Israel); ao mesmo tempo que a profecia
era dois: 400 e 430 anos. O segundo poderia ser dividido. Na história de Cristo (o fim do antigo Israel)
há também um teste baseado em duas profecias de tempo (e também aqui um dos dois pode ser
dividido ao meio). Os judeus rejeitam duas profecias do tempo: as 70 semanas e a última semana. Na
história Millerista (o começo do Israel moderno) a mesma coisa se repete e os protestantes rejeitaram
as profecias dos 2520.
Na nossa história:
126 e 151. Ambas as vezes também podem ser divididas. Os 126 (tekel) são também 2520 (gerah).

Há alguns anos começamos a definir datas específicas (horários).
Exemplo 1: 19 anos despois de 1844 chegan a 1863.

Exemplo 2: 220 simboliza restauracão
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Exemplo 3: 126 & 151
2520 = 50+50+1+25 = 126: 1863+126=1989 (TDF)
2520 = 601 +60+1+30 = 151: 1863+151=2014 (PAM)

Essas profecias vêm do segundo sonho de Miller; Nós entendemos que 1863 começou a dispersão das
verdades. 1989 começou a conhecê-los. 2014.
“Acreditava firmemente em tempo definido em 1844, mas esse tempo profético não me foi mostrado
em visão, pois foram alguns meses após a passagem desse período de tempo antes que a primeira
visão me fosse dada. Houve muitos proclamando um novo tempo depois disso, mas me foi mostrado
que não deveríamos ter outro tempo definido para proclamar ao povo. Todos os que estão
familiarizados comigo e com a minha obra testificarão que eu tenho dado apenas um testemunho a
respeito do tempo estabelecido.
Foi-me mostrado que nossa decepção em 1844 não foi por causa do fracasso no cálculo dos períodos
proféticos, mas nos eventos a ocorrer. Acreditava-se que a terra era o santuário. Mas o santuário a ser
purificado no final dos períodos proféticos era o santuário celestial e não a terra como todos nós
supusemos. O Salvador entrou no Santo dos Santos em 1844 para purificar o santuário e o julgamento
investigativo começou para os mortos. Tenho sido repetidamente instado a aceitar os diferentes
períodos de tempo proclamados para o Senhor vindouro.
Eu já tive um testemunho a carregar: O Senhor não virá naquele período, e você está enfraquecendo a
fé até mesmo dos adventistas, e firmando o mundo em sua incredulidade. Foram claramente expostos
diante de mim eventos de grande e emocionante interesse, que devem acontecer antes que Cristo
venha. Satanás se moverá poderosamente de baixo e iludirá o mundo, enquanto o Senhor Deus
Onipotente se moverá de cima e preparará um povo para permanecer no grande dia de Sua ira.
Os cronometrairos pronunciaram sobre mim a maldição do Senhor, como incrédulo, que disse: O meu
Senhor postergou a sua vinda. Mas eu lhes disse que os livros do céu não fariam meu registro assim,
pois o Senhor sabe que eu amei e ansiava pelo aparecimento de Cristo. Mas a mensagem
frequentemente repetida de tempo definido era exatamente o que o inimigo queria, e serviu bem ao
seu propósito de desestabilizar a fé na primeira proclamação do tempo, que era de origem celestial.
10MR 268.269
Deus mandou Seu anjo mover o coração de um lavrador, que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar
a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido, para guiar seu
espírito e abrir à sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de
Deus. Foi-lhe dado o início da cadeia de verdade, e ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou
maravilhado e admirado para a Palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdades. A Palavra que
ele havia considerado como não inspirada, abria-se-lhe agora ante a visão, em sua beleza e glória. Viu
que uma parte das Escrituras explica outra, e, quando uma passagem estava fechada à sua
compreensão, encontrava em outra parte da Palavra aquilo que a explicava. Olhava a santa Palavra de
Deus com alegria, e com o mais profundo respeito e temor. PE 229.1

1 Ez 45:12
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“De um estudo mais profundo das Escrituras, concluí que os sete tempos da supremacia dos gentios
devem começar quando os judeus deixaram de ser uma nação independente no cativeiro de
Manassés, que os melhores cronólogos designaram para aC 677; que os 2300 dias começaram com as
setenta semanas, que os melhores cronologistas dataram de aC 457; e que os 1335 dias começando
com a retirada do diário, e o estabelecimento da abominação que faz a desolação, [Daniel 12:11]
deveriam ser datados do estabelecimento da supremacia papal, após a remoção do Pagan.
abominações, e que, de acordo com os melhores historiadores que eu poderia consultar, deveriam ser
datados de cerca de 508 dC. Considerando todos esses períodos proféticos das várias datas atribuídas
pelos melhores cronologistas para os eventos dos quais eles deveriam ser evidentemente contados,
todos eles terminamos juntos, por volta de 1843 dC I foi assim trazido, em 1818, ao final de meus dois
anos de estudo das Escrituras, à conclusão solene, que em aproximadamente vinte e cinco anos a
partir de então todos os assuntos de nosso estado atual ser liquidado. ”William Miller, ARSH, 18 de
abril de 1918, 185

•
•
•
•
•

Os Mileritas descobriram profecias de tempo na Bíblia
Com o começo, dia após ano, e um ponto de partida, eles poderiam localizar os fins dessas profecias.
Nós não lidamos com esse tipo de tempo, não estamos fazendo isso
Os períodos proféticos que descobrimos são símbolos
A força da nossa mensagem não é o elemento do tempo, é a linha em linha
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Análisis de Texto
As primeiras e segundas mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e agora estamos sob a proclamação
do terceiro; mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. É tão essencial agora quanto
antes que eles sejam repetidos para aqueles que estão buscando a verdade. Por escrito e voz devemos
soar a proclamação, mostrando sua ordem e a aplicação das profecias que nos levam à mensagem do
terceiro anjo [historia Millerista]. Não pode haver um terceiro sem o primeiro e o segundo. Essas
mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando na linha da história
profética as coisas que foram [1+2MA] e as coisas que serão [ultima parte do 3MA]. 17MR 6.2
• Dependendo do ponto que você quer fazer, você pode dar datas diferentes para as mensagens
angélicas

EGW: 1MA 1843, 2MA 1844
Nos: 1MA 1798, 2MA 1844
10/22/1844 é estabelecido pela ordem das mensagens
Ela escreveu 1896, bem depois de 1888
Em 1896, a maioria dos adventistas já não tinha mais experiência da história adventista
A questão em 1896 é: o que poderia ser feito para apresentá-los ao 1 e 2MA
Nós nunca poderíamos ter chegado às 1AM sem o 1 e 2MA porque o 1º proclama a hora do
julgamento
• Você tem que estudar as coisas que foram cumpridas para entender as coisas que estão prestes a se
cumprir.
• No contexto de 1896, eles estavam esperando pelo DD; o cumprimento do 3MA era esperado para o
futuro próximo
•
•
•
•
•
•
•

I.
A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens dos anjos foi localizada pela Palavra de
Inspiração. Não um pino ou pino deve ser removido. Nenhuma autoridade humana tem mais direito
de mudar a localização dessas mensagens do que substituir o Novo Testamento pelo Velho. O
Antigo Testamento é o evangelho em figuras e símbolos. O Novo Testamento é a substância. Um é tão
essencial quanto o outro. O Antigo Testamento apresenta lições dos lábios de Cristo, e essas lições não
perderam sua força em nenhum particular. 17MR 6.1
• Nos anos após 1844, muitas pessoas queriam mudar as datas estabelecidas
• Ela defende o local dado pela Escritura
• Não há referência direta ao definir os tempos, mas ela se refere a esse problema no contexto da
remoção de marcos históricos
10

II.
O livro que foi selado não era o livro do Apocalipse, mas a parte da profecia de Daniel que se
relacionava com os últimos dias. A Escritura diz: “Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro,
até ao fim do tempo; muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se
multiplicará” [Daniel 12:4]. Quando o livro foi aberto, a proclamação foi feita: “O tempo não será mais”
[Apocalipse 10:6]. O livro de Daniel está agora aberto [unsealed], e a revelação feita por Cristo a João
deve chegar a todos os habitantes da terra. Pelo aumento do conhecimento, um povo deve estar
preparado para permanecer nos últimos dias. 17MR 6.3
• EGW refere-se ao TDF, citando Dan 12: 4
• Então ela cita Ap 10: 6 (aconteceu em 1840)
• O livro foi aberto em 1840 e não em 1798 (foi revelado através de um processo no tempo)

E vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a
toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dá glória a ele; porque é
chegada a hora do seu juízo, e adorai o que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas ”(Apocalipse
14: 6, 7). 17MR 7.1
...
A mensagem de Apocalipse 14, proclamando que a hora do juízo de Deus é chegada [1844], é dada no
[in the] tempo do fim; e o anjo de Apocalipse 10 é representado como tendo um pé no mar e um pé
sobre a terra, mostrando que a mensagem será levada para terras distantes, o oceano será atravessado
e as ilhas do mar ouvirão a proclamação de a última mensagem de aviso ao nosso mundo. 17MR 9.2
• Os Millerists identificam o julgamento o tempo do fim e o colocam no futuro
“E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive
para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há,
que não haveria mais tempo.” [Apocalipse 10: 5, 6]. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos
proféticos [Octubre de 1844]. O desapontamento daqueles que esperavam ver o nosso Senhor em 1844
era de fato amargo para aqueles que haviam procurado ardentemente por Sua vinda. Foi na ordem do
Senhor que esta decepção deve vir e que os corações devem ser revelados. 17MR 9.3
• EGW diz que Ap 10: 5,6 refere-se a 22.10.1844 - neste momento que "o tempo não seria mais"
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III.
Jesus did not come to the earth as the waiting, joyful
company expected, to cleanse the sanctuary by
purifying the earth by fire. I saw that they were correct
in their reckoning of the prophetic periods; prophetic
time closed in 1844, and Jesus entered the most holy
place to cleanse the sanctuary at the ending of the
days [2300]. Their mistake consisted in not
understanding what the sanctuary was and the nature
of its cleansing. As I looked again at the waiting,
disappointed company, they appeared sad. They
carefully examined the evidences of their faith and
followed down through the reckoning of the prophetic
periods, but could discover no mistake. The time had
been fulfilled, but where was their Saviour? They had
lost Him. EW 243.2

Jesus não veio à Terra como o grupo expectante e
jubiloso esperava, a fim de purificar o santuário
mediante a purificação da Terra pelo fogo. Vi que eles
estavam certos na sua interpretação dos períodos
proféticos; o tempo profético terminou em 1844, e
Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o
santuário no fim dos dias [2300]. O engano deles
consistiu em não compreender o que era o santuário e
a natureza de sua purificação. Ao olhar de novo o
desapontado grupo expectante, pareciam tristes.
Examinaram cuidadosamente as evidências de sua fé e
reestudaram a interpretação dos períodos proféticos,
mas não lograram descobrir erro algum. O tempo
havia sido cumprido, mas onde estava o seu
Salvador? Tinham-nO perdido. PE 243.2

• Por seu erro - "Seu erro não foi entender o que era o santuário ou a natureza de sua purificação"

•
•
•
•
•

Sua mensagem se torna uma mensagem de execução; deveria ser de investigação
Um processo de investigação torna-se um julgamento executivo
Eles deveriam ter dado uma mensagem de preparação
Eles transformaram uma investigação em uma execução
João Batista tinha um conceito muito parecido: vem um rei do Messias que destruirá a terra com fogo

•
•
•
•
•

Nós ainda estamos lutando com o significado de 22.10.1844 - é o fechamento da graça ou o DD?
Nosso erro é muito parecido com o erro dos milleristas
Nós replicamos o erro
Fomos chamados para dar a mensagem de Daniel 11: 40-45 - mensagem do juízo de investigação
Fizemos da mensagem uma mensagem de fechamento de graça
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IV.
I was shown the grievous disappointment of the
people of God that they did not see Jesus at the
expected time. They knew not why their
Saviour did not come; for they could see no
evidence that prophetic time had not ended [they
knew prophetic time had ended; 2300 days
ended]. Said the angel, “Has God's word failed?
Has God failed to fulfill His promises? No; He has
fulfilled all that He promised. Jesus has risen up
and shut the door of the holy place of the
heavenly sanctuary and has opened a door into
the most holy place and entered in to cleanse the
sanctuary. All who wait patiently shall
understand the mystery. Man has erred; but there
has been no failure on the part of God. All was
accomplished that God promised; but man
erroneously believed the earth to be the
sanctuary to be cleansed at the end of the
prophetic periods. It is man's expectation, not the
promise of God, that has failed.” EW 250.1

Foi-me mostrado o doloroso desapontamento do
povo de Deus por não terem visto a Jesus no
tempo em que O esperavam. Não sabiam
porque seu Salvador não viera; pois não podiam
ter evidência alguma de que o tempo profético
não houvesse terminado. Disse o anjo: “Falhou a
Palavra de Deus? Deixou Deus de cumprir Suas
promessas? Não; Ele cumpriu tudo que
prometera. Jesus levantou-Se e fechou a porta do
lugar santo do santuário celestial, abriu uma
porta para o lugar santíssimo, e entrou ali para
purificar o santuário. Todos os que
pacientemente esperarem compreenderão o
mistério. O homem errou; mas não houve engano
da parte de Deus. Tudo que Deus prometeu foi
cumprido; mas o homem erroneamente acreditou
que a Terra era o santuário a ser purificado no
fim do período profético. Foi a expectativa do
homem, não a promessa de Deus, o que falhou.”
PE 250.1

Jesus sent His angels to direct the minds of the
disappointed ones to the most holy place, where
He had gone to cleanse the sanctuary and make
a special atonement for Israel. Jesus told the
angels that all who found Him would understand
the work which He was to perform. I saw that
while Jesus was in the most holy place He would
be married to the New Jerusalem; and after His
work should be accomplished in the holiest, He
would descend to the earth in kingly power and
take to Himself the precious ones who had
patiently waited His return. EW 251.1

Jesus enviou Seus anjos para guiar ao lugar
santíssimo a mente dos que foram desapontados,
lugar aquele a que Ele tinha ido a fim de purificar
o santuário e fazer uma obra especial de expiação
por Israel. Jesus disse aos anjos que todos os que
O achassem compreenderiam a obra que Ele
deveria realizar. Vi que, enquanto Jesus estivesse
no lugar santíssimo, desposaria a Nova
Jerusalém; e, depois que Sua obra se cumprisse
no santo dos santos, desceria à Terra com real
poder e tomaria para Si os que, preciosos à Sua
vista, haviam pacientemente esperado pela Sua
volta. PE 251.1

• 22.10.1844 é o fim do tempo (tempo não mais); então seria o juízo investigativo e depois o segundo
advento
• Nós diríamos: 1. Vem o juízo investigativo, 2. o julgamento executivo

V.
Our calculation of the prophetic time was so simple
and plain that even children could understand it. From
the date of the decree of the king of Persia, found in
Ezra 7, which was given in 457 before Christ, the 2300
years of Daniel 8:14 were supposed to terminate with
1843. Accordingly we looked to the end of this year for
the coming of the Lord. We were sadly disappointed
when the year entirely passed away, and the Saviour
had not come. LS 57.3

Nosso cálculo do tempo profético era tão simples e
claro que até as crianças podiam entendê-lo. A partir
da data do decreto do rei da Pérsia, encontrado em
Esdras 7, que foi dado em 457 antes de Cristo, os 2300
anos de Daniel 8:14 deveriam terminar com 1843. Por
conseguinte, olhamos para o final deste ano para a
vinda do Senhor. Ficamos tristemente desapontados
quando o ano passou e o Salvador não tinha vindo. LS
57.3

• É sempre sobre o cálculo do tempo profético, terminando em 22/10/1844
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VI.

•
•
•
•

While visiting at the house of Elder Washington
Morse, I was very ill. Prayer was offered in my
behalf, and the Spirit of God rested upon me. I
was taken off in vision, and some things were
shown me concerning the case of Elder Morse in
connection with the disappointment of 1844. LS
77.3

Enquanto visitava a casa do anciano Washington
Morse, eu estava muito doente. A oração foi
oferecida em meu favor e o Espírito de Deus
repousou sobre mim. Fui levado em visão, e
algumas coisas me foram mostradas sobre o caso
do Élder Morse em conexão com a decepção de
1844. LS 77.3

Elder Morse had been firm and consistent in the
belief that the Lord would come at that time; but
when the period passed without bringing the
event expected, he was perplexed and unable to
explain the delay. Although bitterly disappointed,
he did not renounce his faith, as some did,
calling it a fanatical delusion; but he was
bewildered, and could not understand the
position of God's people on prophetic time. He
had been so earnest in declaring that the coming
of the Lord was near, that when the time passed,
he was despondent, and did nothing to
encourage the disappointed people, who were
like sheep without a shepherd, left to be
devoured of wolves [after 1844]. LS 77.4

O anciano Morse havia sido firme e coerente na
crença de que o Senhor viria naquele tempo;
mas quando o período passou sem trazer o
evento esperado, ele ficou perplexo e incapaz de
explicar o atraso. Embora amargamente
desapontado, ele não renunciou à sua fé, como
alguns fizeram, chamando-a de uma ilusão
fanática; mas ele estava desorientado e não
conseguia entender a posição do povo de Deus
no tempo profético. Ele tinha sido tão sincero em
declarar que a vinda do Senhor estava próxima,
que quando o tempo passou, ele estava
desanimado, e não fez nada para encorajar o
povo desapontado, que eram como ovelhas sem
pastor, deixado para ser devorado de lobos
[depois de 1844]. LS 77.4

It was difficult to accomplish much good in New
Hampshire. We found little spirituality there.
Many pronounced their experience in the
movement of 1844 a delusion. It was hard to
reach this class, for we could not accept the
position they ventured to take. A number who
had been active preachers and exhorters in 1844,
now seemed to have lost their moorings and did
not know where we were in prophetic time;
they were fast uniting with the spirit of the
world. LS 78.3

Foi difícil realizar muito bem em New
Hampshire. Encontramos pouca espiritualidade
lá. Muitos pronunciaram sua experiência no
movimento de 1844, um delírio. Era difícil chegar
a esta classe, pois não podíamos aceitar a
posição que eles se aventuraram a tomar. Um
número que tinha sido pregadores ativos e
exortadores em 1844, agora parecia ter perdido
suas amarras e não sabia onde estávamos no
tempo profético; eles estavam se unindo
rapidamente com o espírito do mundo. LS 78.3

O tempo passou
O período passou
Eles fizeram sua experiência de 1798-1844 um engano e, em seguida, eles não sabiam onde estavam
"Amarrações" = rolamentos
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VII.
“The above, relative to time-setting, was printed
nearly thirty years ago, and the books have been
circulated everywhere. Yet some ministers claiming to
be well acquainted with me, make the statements that
I have set time after time for the Lord to come and
those times have passed, therefore my visions are
false. These false statements no doubt are received by
many as truth. Those who know me and are
acquainted with my labors will make no such report in
candor. This is the testimony I have borne ever since
the passing of the time in 1844: ‘Time after time will
be set by different ones which will pass by; and the
influence of this time-setting will be to destroy the
faith of God's people.’ If I had seen in vision, and borne
my testimony to definite time, I could not have written
and published, in the face of this testimony, that all
times that should be set would pass, for the time of
trouble must come before the coming of Christ.
Certainly for the last thirty years, that is, since the
publication of this statement, I would not be inclined
to set time for Christ to come, and thus place myself
under the same condemnation with those whom I was
reproving. I had no vision until 1845 which was after
the passing of the time of general expectation in 1844.
I was then shown that many would be deceived, and
would set different times for the Lord to come, and
urge them upon their brethren. But the Lord showed
me that these times would pass; for the time of trouble
must come before the coming of Christ; and that every
time thus set and passed, would only weaken the faith
of God's people. Has not this testimony which has
been before the public nearly thirty years in published
form been fulfilled in every particular? The First-day
Adventists have set time after time, and
notwithstanding the repeated failures, they have
gathered courage to set new times. God has not led
them in this. Many of them have denounced the
prophetic time, and the fulfillment of marked events in
prophecy [1798–1844], because the time passed in 1844,
and did not bring the expected event. They rejected
the true prophetic time, and the enemy has had power
to bring strong delusions upon them that they should
believe a lie. I have borne the testimony since the
passing of the time in 1844, that there should be no
definite time set by which to test God's people. The
great test on time was in 1843 and 1844; and all who
have set time since these great periods marked in
prophecy were deceiving and being deceived. LS80
221.1

“O que precede, relativo à definição do tempo, foi
impresso há quase trinta anos e os livros foram
distribuídos em todos os lugares. No entanto, alguns
ministros que afirmam estar bem familiarizados
comigo, fazem as declarações que eu tenho
estabelecido vez após vez para o Senhor vir e aqueles
tempos se passaram, portanto minhas visões são
falsas. Estas declarações falsas, sem dúvida, são
recebidas por muitos como verdade. Aqueles que me
conhecem e estão familiarizados com os meus
trabalhos não farão tal relato com sinceridade. Este é o
testemunho que tenho suportado desde a passagem do
tempo em 1844: "Vez após vez, haverá outros que
passarão; e a influência desse tempo será destruir a fé
do povo de Deus. ”Se eu tivesse visto em visão e
prestado meu testemunho em tempo definido, eu não
poderia ter escrito e publicado, em face deste
testemunho, que todas as vezes que deveriam ser
marcadas passariam, pois o tempo de angústia deve
vir antes da vinda de Cristo. Certamente, nos últimos
trinta anos, isto é, desde a publicação desta declaração,
eu não estaria inclinado a marcar um tempo para que
Cristo viesse, e assim colocasse-me sob a mesma
condenação com aqueles a quem eu estava
reprovando. Eu não tive visão até 1845, que foi depois
da passagem do tempo de expectativa geral em 1844.
Foi então mostrado que muitos seriam enganados, e
estabeleceriam tempos diferentes para o Senhor vir e
instá-los sobre seus irmãos. Mas o Senhor me mostrou
que esses tempos passariam; porque o tempo de
angústia deve vir antes da vinda de Cristo; e que cada
vez que isso fosse estabelecido e passado, só
enfraqueceria a fé do povo de Deus. Não tem este
testemunho que esteve antes do público quase trinta
anos em forma publicada foi cumprido em todo
particular? Os adventistas do primeiro dia
estabeleceram o tempo e, apesar dos repetidos
fracassos, reuniram coragem para estabelecer novos
tempos. Deus não os levou a isso. Muitos deles
denunciaram o tempo profético e o cumprimento de
eventos marcantes na profecia [1798–1844], porque o
tempo passou em 1844 e não trouxe o evento esperado.
Eles rejeitaram o verdadeiro tempo profético, e o
inimigo teve poder para trazer fortes ilusões sobre eles
para que eles acreditassem em uma mentira. Eu tenho
prestado o testemunho desde a passagem do tempo
em 1844, que não deve haver um tempo definido para
testar o povo de Deus. O grande teste no tempo foi em
1843 e 1844; e todos os que marcaram o tempo desde
esses grandes períodos marcados em profecia estavam
enganando e sendo enganados. LS80 221.1

• Este parágrafo vem 15 páginas após o acima mencionado
• As pessoas queriam tornar o tempo profético (os 2300 anos) flexível, eles queriam ampliá-lo depois
de 1844
• EGW adverte contra isso
• O problema de colocar os tempos é um ataque contra a mensagem do santuário,
• O problema não é apenas cálculos
• O problema de colocar os tempos sempre se refere à segunda vinda
• EGW diz que não haveria nem mesmo uma preocupação com uma data para a segunda vinda porque
o tempo de angústia deve vir primeiro
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VIII.
I was a firm believer in definite time in 1844, but
this prophetic time was not shown me in vision,
for it was some months after the passing of this
period of time before the first vision was given
me. There were many proclaiming a new time
after this, but I was shown that we should not
have another definite time to proclaim to the
people. All who are acquainted with me and my
work will testify that I have borne but one
testimony in regard to the setting of the time.
16MR 177.2

Acreditava firmemente em tempo definido em
1844, mas esse tempo profético não me foi
mostrado em visão, pois foram alguns meses
após a passagem desse período de tempo antes
que a primeira visão me fosse dada. Houve
muitos proclamando um novo tempo depois
disso, mas me foi mostrado que não deveríamos
ter outro tempo definido para proclamar ao povo.
Todos os que estão familiarizados comigo e com
a minha obra testificarão que eu tenho dado
apenas um testemunho a respeito de colocar
tempos. 16MR 177.2

• Todos os textos mencionados tratam de um problema: o povo rejeitou a história milerista e é claro
que eles são forçados a colocar tempos após 22.10.1844
• Este é o contexto em todos os textos

IX.
The mighty angel who instructed John was no
less a personage than Jesus Christ. Setting His
right foot on the sea, and His left upon the dry
land, shows the part which He is acting in the
closing scenes of the great controversy with
Satan. This position denotes His supreme power
and authority over the whole earth. The
controversy had waxed stronger and more
determined from age to age, and will continue to
do so, to the concluding scenes when the
masterly working of the powers of darkness
shall reach their height. Satan, united with evil
men, will deceive the whole world and the
churches who receive not the love of the truth.
But the mighty angel demands attention. He
cries with a loud voice. He is to show the power
and authority of His voice to those who have
united with Satan to oppose the truth. 7BC 971.3
•
•
•
•

O poderoso anjo que instruiu João não era menos
do que Jesus Cristo. Colocar Seu pé direito no
mar, e Sua esquerda sobre a terra seca, mostra a
parte que Ele está agindo nas cenas finais do
grande conflito com Satanás. Esta posição denota
Seu supremo poder e autoridade sobre toda a
terra. A controvérsia havia se tornado mais forte
e mais determinada de era para era, e continuará
a fazê-lo, até as cenas finais, quando o trabalho
magistral dos poderes das trevas atingirá seu
auge. Satanás, unido a homens maus, enganará
todo o mundo e as igrejas que não receberem o
amor da verdade. Mas o anjo poderoso exige
atenção. Ele chora com uma voz alta. Ele deve
mostrar o poder e autoridade de Sua voz àqueles
que se uniram a Satanás para se opor à verdade.
7BC 971.3

A posição do Anjo mostra não tanto sua posse da terra, mas seu "poder e autoridade"
Ele ocupa a posição dele na luta com Satanás - em uma guerra indireta, realizada entre humanos
Um grito de guerra contra seus inimigos
A posição do anjo tem menos a ver com o seu trabalho no mundo, mas sim com a sua posição na
guerra indireta

16

After these seven thunders uttered their voices,
the injunction comes to John as to Daniel in
regard to the little book: “Seal up those things
which the seven thunders uttered.” These relate
to future events [Millerite history] which will be
disclosed in their order. Daniel shall stand in his
lot at the end of the days [1798]. John sees the
little book unsealed. Then Daniel's prophecies
have their proper place in the first, second, and
third angels’ messages to be given to the world.
The unsealing of the little book was the message
in relation to time [completed in October ‘44].
7BC 971.4

Depois que esses sete trovões emitiram suas
vozes, a injunção vem a João quanto a Daniel em
relação ao livrinho: “Selei as coisas que os sete
trovões proferiram”. Elas se relacionam com
eventos futuros [história milerita] que serão
reveladas em sua ordem. Daniel permanecerá na
sua sorte no final dos dias [1798]. John vê o
livrinho sem lacre [ele ve 1840]. Então as
profecias de Daniel têm o devido lugar nas
mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos
a serem dadas ao mundo. O desalamento do
pequeno livro foi a mensagem em relação ao
tempo. 7BC 971.4

• A falta de selamento foi a mensagem de Daniel 8:14 em relação ao tempo de 2300 dias que chegaram
até 1844
• Portanto, não pode haver mais tempo - o tempo foi concluído em outubro de 1844
The books of Daniel and the Revelation are one.
One is a prophecy, the other a revelation; one a
book sealed, the other a book opened. John heard
the mysteries which the thunders uttered, but he
was commanded not to write them. 7BC 971.5

Os livros de Daniel e do Apocalipse são um. Um é
uma profecia, o outro é uma revelação; um um
livro selado, o outro um livro aberto. João ouviu
os mistérios que os trovões proferiram, mas ele
foi ordenado a não escrevê-los. 7BC 971.5

The special light given to John [the unsealing of
the book of Daniel] which was expressed in the
seven thunders was a delineation of events
which would transpire under the first and second
angels’ messages [Millerite history]. It was not
best for the people [the Millerites] to know these
things, for their faith must necessarily be tested.
In the order of God most wonderful and
advanced truths [1+2AM] would be proclaimed.
The first and second angels’ messages were to be
proclaimed, but no further light was to be
revealed before these messages had done their
specific work. This is represented by the angel
standing with one foot on the sea, proclaiming
with a most solemn oath that time should be no
longer [October 1844]. 7BC 971.6

A luz especial dada a João [a revelação do livro de
Daniel] que foi expressa nos sete trovões era uma
delineação de eventos que aconteceriam sob as
mensagens dos primeiros e segundos anjos
[história milerita]. Não era melhor que o povo [os
mileritas] soubesse essas coisas, pois sua fé deve
necessariamente ser testada. Na ordem de Deus,
as verdades mais maravilhosas e avançadas [1 +
2AM] seriam proclamadas. As mensagens do
primeiro e do segundo anjo deveriam ser
proclamadas, mas nenhuma luz adicional deveria
ser revelada antes que essas mensagens
tivessem feito seu trabalho específico. Isto é
representado pelo anjo de pé com um pé no mar,
proclamando com um juramento muito solene
que o tempo não deveria ser mais [outubro de
1844]. 7BC 971.6

This time, which the angel declares with a
solemn oath, is not the end of this world's
history, neither of probationary time, but of
prophetic time, which should precede the advent
of our Lord. That is, the people will not have
another message upon definite time. After
this period of time, reaching from 1842 to
1844, there can be no definite tracing of the
prophetic time. The longest reckoning reaches
to the autumn of 1844. 7BC 971.7

Este tempo, que o anjo declara com um
juramento solene, não é o fim da história deste
mundo, nem do tempo probatório, mas do tempo
profético, que deve preceder o advento de nosso
Senhor. Ou seja, as pessoas não terão outra
mensagem no tempo definido. Após este
período de tempo, que vai de 1842 a 1844, não
pode haver um traçado definido do tempo
profético. O cálculo mais longo chega ao outono
de 1844. 7BC 971.7
17

• Não haverá outra mensagem baseada em tempo definido, porque não há períodos proféticos que
levariam ao povo depois de 1844
The angel's position, with one foot on the sea,
the other on the land, signifies the wide extent of
the proclamation of the message. It will cross the
broad waters and be proclaimed in other
countries, even to all the world. The
comprehension of truth, the glad reception of the
message, is represented in the eating of the little
book. The truth in regard to the time of the
advent of our Lord was a precious message to our
souls (Manuscript 59, 1900). 7BC 971.8

A posição do anjo, com um pé no mar, o outro na
terra, significa a extensão da proclamação da
mensagem. Atravessará as grandes águas e será
proclamado em outros países, inclusive em todo
o mundo. A compreensão da verdade, a recepção
alegre da mensagem, é representada no comer do
livrinho. A verdade em relação ao tempo do
advento de nosso Senhor foi uma mensagem
preciosa para as nossas almas (Manuscrito 59,
1900). 7BC 971.8

• Embora eles pregassem o advento do Senhor, esta não era a mensagem que eles deveriam ter
proclamado

X.
O tempo não tem sido um teste desde 1844, e nunca mais o será. {PE 74.2}
O sábado será a pedra de toque [the Great test] da lealdade; pois é o ponto da verdade
especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória
entre os que servem a Deus e os que não O servem. {GC 605.2}
Os adventistas do primeiro dia estabeleceram tempo após tempo e, apesar dos repetidos fracassos,
reuniram coragem para estabelecer novos tempos. Deus não os levou a isso. Muitos deles denunciaram
o tempo profético e o cumprimento de eventos marcantes na profecia, porque o tempo passou em 1844
e não trouxe o evento esperado. Eles rejeitaram o verdadeiro tempo profético, e o inimigo teve que dar
poder a fortes ilusões sobre eles para que eles acreditassem em uma mentira. Eu tenho dado o
testemunho desde a passagem do tempo [passing of the time ] em 1844, que não deveria haver um
tempo definido para testar o povo de Deus. O grande teste no tempo foi em 1843 e 1844; e todos os que
marcaram o tempo desde esses grandes tempos marcados em profecia estavam enganando e sendo
enganados. {LS80 221.1}
A história se repetirá. Nesta época, a grande prova será sobre a observância do sábado.... {CTr 178.5}
O grande teste para este tempo está nos mandamentos de Deus, especialmente no sábado, e nada
deve ser trazido para atrair a mente e o coração da preparação necessária para enfrentá-lo. O povo de
Deus terá todo o teste que eles podem suportar. A questão do sábado é um teste que chegará ao
mundo inteiro. Nós não precisamos de nada para entrar agora como um teste para o povo de Deus, que
deve tornar mais severo para eles o teste que eles já têm.... {SHM-apx 443.1}
O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que a graça se encerre,
pois será o grande teste para o povo de Deus, pelo qual será decidido seu destino eterno. - 2SM 81
(1890). {LDE 227.3}
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Tyler Sena
Modelo da Agricultura
Ezequiel 37; Gênesis 2:17; Oseias 10:12; Jeremias 4:3,4; Marcos 4:26-29; Mateus 13:24-30
A germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da
planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça; não
pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como seu crescimento é
silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida
pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento; contudo haverá progresso contínuo, se o
propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Multiplicando-se as
oportunidades, ampliar-se-á nossa experiência e crescerá nosso conhecimento. Tornar-nos-emos
fortes para assumir as responsabilidades, e nossa maturidade será proporcional aos nossos privilégios.
Parábolas de Jesus, 27.4
A planta cresce recebendo o que Deus provê para sustentar-lhe a vida. Aprofunda as raízes no
solo. Absorve o sol, o orvalho e a chuva. Áureas propriedades vitalizantes do ar. Assim deve crescer o
cristão, cooperando com os agentes divinos. Sentindo nosso desamparo, devemos aproveitar todas as
oportunidades que se nos deparam, para ganhar uma experiência mais rica. Como a planta enraíza-se
no solo, devemos também arraigar-nos profundamente em Cristo. Como a planta recebe o sol, o
orvalho e a chuva, também devemos abrir o coração ao Espírito Santo. A obra deve ser feita “não
por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos”. Zacarias 4:6. Se
conservarmos a mente firmada em Cristo, “Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a
Terra”. Oséias 6:3. Como o Sol da Justiça levantar-se-á sobre nós, trazendo salvação “debaixo das Suas
asas”. Malaquias 4:2. Floresceremos “como o lírio”. Oséias 14:5. Seremos “vivificados como o trigo”, e
floresceremos “como a vide”. Oséias 14:7. Confiando constantemente em Cristo como nosso Salvador
pessoal, cresceremos em tudo nAquele que é a cabeça. Parábolas de Jesus, 28.1
Pelo lançar da semente no solo, Cristo representa Seu sacrifício por nossa redenção. “Se o grão
de trigo, caindo na terra, não morrer”, disse, “fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto.” João 12:24.
Assim a morte de Cristo resultará em fruto para o reino de Deus. De acordo com a lei do reino
vegetal, vida será o resultado de Sua morte. Parábolas de Jesus, 40.2
E todos os que quiserem produzir fruto como coobreiros de Cristo, precisam cair na terra e morrer.
A vida precisa ser lançada no sulco da necessidade do mundo. O amor-próprio e o próprio interesse
têm que perecer. Mas a lei do sacrifício próprio é a lei da própria preservação. A semente sepultada
no solo produz fruto, e este, por sua vez, é plantado. Assim se multiplica a seara. O lavrador
preserva a sua semente, lançando-a fora. Deste modo, na vida humana dar é viver. A vida que será
preservada é a que é entregue liberalmente ao serviço de Deus e do homem. Os que pela causa de
Cristo sacrificam a vida neste mundo, conservá-la-ão para a eternidade. Parábolas de Jesus, 40.3
“Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia; o Senhor que faz os relâmpagos, lhes dará
chuveiro de água.” “E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia.” No Oriente a chuva temporã cai no
tempo da semeadura. Ela é necessária, para que a semente possa germinar. Sob a influência de
fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia
amadurece o grão, e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da Natureza para
representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que
a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar
avante, de um estágio para outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão
representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo deve a
imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à
semelhança de Cristo. Testemunhos Para Ministros e Obreiros, 506.1
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A chuva serôdia, amadurecendo a seara da Terra, representa a graça espiritual que prepara a
igreja para a vinda do Filho do homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá
vida; a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não
desenvolverá a semente até a perfeição. Testemunhos Para Ministros e Obreiros, 506.2

Batismo – Nova Vida
Romanos 6:1-4

Glorificação
Chegara a hora da glorificação de Cristo. Ele Se achava à sombra da cruz, e o pedido dos gregos
mostrou-Lhe que o sacrifício que estava para fazer traria muitos filhos e filhas a Deus. Sabia que os
gregos O haviam de ver em breve numa posição que mal sonhavam agora. Vê-Lo-iam colocado ao lado
de Barrabás, ladrão e assassino, cuja liberdade seria preferida à do Filho de Deus. Ouviriam o povo,
inspirado pelos sacerdotes e principais, fazer sua escolha. E à pergunta: “Que farei então de Jesus,
chamado Cristo?” a resposta dada: “Seja crucificado”. Mateus 27:22. Jesus sabia que, fazendo essa
propiciação pelos pecados dos homens, Seu reino seria aperfeiçoado, e se estenderia pelo mundo. Ele
operaria como Restaurador, e Seu Espírito havia de prevalecer. Olhou, por um momento, futuro
adiante, e ouviu as vozes que proclamavam em toda parte da Terra: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo”. João 1:29. Viu nesses estrangeiros as primícias de uma grande colheita, quando a
parede divisória entre judeus e gentios fosse derribada, e todas as nações, línguas e povos ouvissem a
mensagem de salvação. A antecipação desse fato, a consumação de Suas esperanças, acham-se
expressas nas palavras: “É chegada a hora em que o Filho do homem há de ser glorificado.” O
caminho pelo qual essa glorificação se havia de operar, porém, não estava nunca ausente do espírito
de Cristo. A reunião dos gentios devia seguir Sua morte próxima. Unicamente por Sua morte podia o
mundo ser salvo. Como um grão de trigo, o Filho do homem devia ser deitado no solo e morrer, e
ser enterrado fora das vistas; mas havia de viver outra vez. O Desejado de Todas as Nações, 438.5
Isaías 11:9-12

Pentecost to the End
Cap. 38 O ÚLTIMO CONVITE DIVINO próximo cap. APROXIMA-SE O TEMPO DE ANGÚSTIA
Esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste. Assim como a “chuva temporã” foi dada, no
derramamento do Espírito Santo no início do evangelho, para efetuar a germinação da preciosa
semente, a “chuva serôdia” será dada em seu final para o amadurecimento da seara. “Conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor; como a alva será a Sua saída; e Ele a nós virá como a chuva,
como a chuva serôdia que rega a terra.” Oséias 6:3. “E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no
Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a
serôdia.” Joel 2:23. “E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do Meu Espírito derramarei sobre
toda a carne.” “E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.” Atos 2:17, 21. O
Grande Conflito, 611.2
É certo que, no tempo do fim, quando a causa de Deus na Terra estiver prestes a terminar, os
sinceros esforços dos consagrados crentes sob a guia do Espírito Santo serão acompanhados por
especiais manifestações de favor divino. Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas
terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de
graça espiritual em medida extraordinária à igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos
apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo,
a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Atos dos Apóstolos, 30.1
20

Ao avizinhar-se o fim da ceifa da Terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a
fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do homem. Esse derramamento do Espírito é
comparado com a queda da chuva serôdia; e é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer
as suas petições ao Senhor da seara “no tempo da chuva serôdia” Em resposta, “o Senhor, que faz os
relâmpagos, lhes dará chuveiro de água”. Zacarias 10:1. “Ele... fará descer a chuva, a temporã e a
serôdia, no primeiro mês”. Joel 2:23. Atos dos Apóstolos, 30.2

Breathe to Pentecost
O ato de Cristo ao soprar sobre os discípulos o Espírito Santo, e ao conceder-lhes a paz, foi
como algumas gotas antes da chuva abundante a ser dada no dia de Pentecostes. Jesus imprimiu
esse fato sobre seus discípulos, que, à medida que prosseguissem na obra que lhes fora confiada,
compreenderiam mais plenamente a natureza dessa obra e a maneira pela qual o reino de Cristo
deveria ser estabelecido na Terra. Eles foram designados para serem testemunhas do Salvador; eles
deveriam testemunhar o que viram e ouviram sobre sua ressurreição; eles deveriam repetir as palavras
graciosas que procederam de seus lábios. Eles estavam familiarizados com o seu caráter santo; ele era
como um anjo em pé ao sol, sem lançar sombra alguma. Foi o trabalho sagrado dos apóstolos
apresentar o caráter imaculado de Cristo aos homens, como padrão para suas vidas. Os discípulos
estiveram tão intimamente associados a este padrão de santidade que, em certo grau, foram
assimilados a ele em caráter, e foram especialmente preparados para dar a conhecer ao mundo seus
preceitos e exemplos. Spirit of Prophecy, v3, 243.1

2nd Angel 1844 – End
Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo
segundo anjo do Capítulo 14 do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções
que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta
mensagem foi pela primeira vez proclamada, no verão de 1844. Descreve-se aqui uma terrível
condição do mundo religioso. A cada rejeição da verdade o espírito do povo se tornará mais
entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade.
Em desafio às advertências que Deus deu, continuarão a calcar a pés um dos preceitos do decálogo, até
que sejam levados a perseguir os que o têm como sagrado. Cristo é desprezado com o desdém que se
lança à Sua Palavra e a Seu povo. Sendo os ensinos do espiritismo aceitos pelas igrejas, removem-se as
restrições impostas ao coração carnal, e o professar religião se tornará um manto para ocultar a mais
vil iniqüidade. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e
doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. O Grande Conflito,
603.2
A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará “com todo o poder, e
sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça”; e “os que não receberam o amor da
verdade para se salvarem” serão deixados à mercê da “operação do erro, para que creiam a mentira.” 2
Tessalonicenses 2:9-11. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida, e a
união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual,
e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. O Grande Conflito, 389.3
Vi, anjos, no Céu, indo apressadamente de um lado para outro, descendo à Terra, e ascendendo de
novo ao Céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro
poderoso anjo comissionado para descer à Terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo, e dar
poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e, descendo ele, a
Terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, ao
clamar ele poderosamente, com grande voz: “Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de
demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e
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detestável.” Apocalipse 18:2. A mensagem da queda da Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo,
é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde
1844. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro
anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé
na hora da tentação que em breve devem enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, e
uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Primeiros Escritos, 277.1
A mensagem do terceiro anjo está-se avolumando num alto clamor, e não deveis sentir-vos na
liberdade de negligenciar o dever presente, e ainda entreter a idéia de que em algum tempo futuro
sereis recipientes de grande bênção, quando, sem nenhum esforço de vossa parte tiver lugar
maravilhoso reavivamento. Hoje deveis entregar-vos a Deus, para que Ele vos torne vasos para honra, e
aptos para Seu serviço. Hoje deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados do próprio eu,
esvaziados de inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Ele. Hoje
deveis ter purificado vosso vaso a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os
aguaceiros da chuva serôdia; pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda alma que
estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para
estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor — preparados para o
batismo do Espírito Santo. — The Review and Herald, 22 de Março de 1892. Mensagens Escolhidas, v1,
190.3
Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do
Espírito Santo — quando o poderoso anjo descer do Céu, e se unir com o terceiro anjo na
conclusão da obra para este mundo; minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos
prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Cristo nos disse que
vigiássemos; “porque o Filho do homem há de vir à hora em que não penseis”. “Vigiai e orai” é a
recomendação a nós dada por nosso Redentor. Dia a dia devemos buscar a iluminação do Espírito de
Deus, para que faça Sua obra na alma e no caráter. Oh! quanto tempo tem sido desperdiçado em dar
atenção a coisas frívolas! Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados
quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. — The Review and Herald, 29 de
Março de 1892. Mensagens Escolhidas, v1, 192.1
Que todos os que alegam crer que o Senhor virá em breve, examinem as Escrituras, como nunca
dantes; pois Satanás está resolvido a tentar todos os artifícios possíveis para manter em trevas as
almas, e cegar a mente aos perigos dos tempos em que vivemos. Tome todo crente a Bíblia com oração
fervorosa, para que seja esclarecido pelo espírito Santo, quanto ao que é a verdade, a fim de que possa
conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem enviou. Buscai a verdade como a tesouros
escondidos, e decepcionai o inimigo. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto
clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os
pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a Terra. Pois é a obra de cada um a
quem veio a mensagem de advertência, exaltar a Jesus e apresentá-Lo ao mundo como foi revelado em
tipos, prefigurado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, patenteado nas lições dadas
aos Seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em benefício dos filhos dos homens.
Examinai as Escrituras, pois são elas que testificam dEle. Mensagens Escolhidas, v1, 362.
Se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos
do dom de Sua justiça, que Ele atribui ao pecador arrependido.--The Review and Herald, Nov. 22, 1892.
Mensagens Escolhidas, v1, 363.1

Hidden Treasure
A única segurança agora, é procurar como a tesouro escondido a verdade, tal como se acha
revelada na Palavra de Deus. Os assuntos do sábado, da natureza do homem, e do testemunho de
Jesus, eis as grandes e importantes verdades a serem compreendidas; estas se demonstrarão qual
âncora para firmar o povo de Deus nestes tempos perigosos. A massa da humanidade, porém,
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despreza as verdades da Palavra de Deus, e prefere as fábulas. “Porque não receberam o amor da
verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a
mentira.” 2 Tessalonicenses 2:10, 11. Testemunhos Para Igreja, v1, 300.1
Diz-se que os tesouros do evangelho estão ocultos. A beleza, o poder, o mistério do plano da
redenção não são perseguidos por aqueles que são sábios em seu próprio conceito, e ensoberbecidos
pelos ensinos de uma filosofia vã. Muitos têm olhos mas não vêem; ouvidos mas não ouvem;
inteligência, mas não discernem o tesouro oculto. Parábolas de Jesus, 47.7
Um homem poderia passar sobre o lugar onde o tesouro está escondido. Grandemente
necessitado, poderia assentar-se e descansar à sombra de uma árvore sem saber das riquezas ocultas
sob suas raízes. Assim era com os judeus. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A
dispensação judaica, trazendo o sinete do Céu, fora instituída por Cristo mesmo. As grandes
verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Contudo quando Cristo veio, os judeus
não reconheceram Aquele a quem apontavam todos esses símbolos. Tinham em mãos a Palavra de
Deus; mas as tradições transmitidas de geração a geração, e as interpretações humanas das
Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das
Sagradas Escrituras. O tesouro de todo o conhecimento foi-lhes revelado, mas não o sabiam.
Parábolas de Jesus, 47.8
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Jeﬀ Pippenger
Sete e Um
O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor
havia sete outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou, se o
preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca
murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores; o buxo, o
pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romãzeira e a figueira, curvada ao peso de seus figos
maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus
levantou Sua bela voz e disse: “Somente os 144.000 entram neste lugar”, e nós exclamamos:
“Aleluia”!
Esse templo era apoiado por sete colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas
belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh! se me fosse dado falar a
língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra,
em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Life Sketches, 217.
Sonhei que via um templo em que muitas pessoas se estavam reunindo. Apenas os que se
refugiassem naquele templo seriam salvos quando terminasse o tempo; todos os que ficassem fora
estariam para sempre perdidos. A multidão que se achava fora e que prosseguia com seus vários
interesses, caçoava e ridicularizava os que estavam entrando no templo, e dizia-lhes que esse meio de
segurança era um sagaz engano e que, de fato, não havia perigo algum para se evitar. Chegaram a
lançar mãos de alguns para impedir-lhes a entrada.
Receosa de ser escarnecida, achei melhor esperar até que a multidão se dispersasse ou até que
eu pudesse entrar sem ser observada por eles. Mas o número aumentava em vez de diminuir, e,
receando ficar muito atrasada, saí apressadamente de casa e atravessei a multidão. Na minha
ansiedade por atingir o templo não notava a multidão que me cercava nem com ela me ocupava.
Entrando no edifício, vi que o vasto templo era apoiado por uma imensa coluna, e a esta se achava
amarrado um cordeiro todo ferido e ensangüentado Nós que nos achávamos presentes parecíamos
saber que esse cordeiro fora lacerado e ferido por nossa causa. Todos os que entravam no templo
deveriam ir diante dele e confessar seus pecados.
Exatamente diante do cordeiro estavam assentos elevados, sobre os quais sentava-se um grupo
de pessoas que pareciam muito felizes. A luz celeste parecia resplandecer-lhes no rosto, e louvavam a
Deus e entoavam alegres cânticos de ação de graças que se assemelhavam à música dos anjos. Esses
eram os que se haviam prostrado diante do Cordeiro, confessado seus pecados, recebido perdão, e
agora, em alegre expectativa, aguardavam algum acontecimento feliz.
Mesmo depois que entrei no edifício, sobreveio-me um receio, e uma sensação de vergonha de
que eu devesse humilhar-me diante daquele povo; mas eu parecia ser compelida a ir para a frente, e
vagarosamente caminhei em redor da coluna a fim de defrontar-me com o cordeiro, quando uma
trombeta soou, o templo foi abalado, brados de triunfo se levantaram dos santos reunidos, e um
intenso fulgor iluminou o edifício: então tudo passou a ser trevas intensas. Toda aquela gente feliz
desaparecera com o fulgor, e fui deixada só no silencioso terror da noite. Primeiros Escritos, 78-79.
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Ressurreição e o Número Oito
Apocalipse Dezessete
Roma é o oitavo e é um dos sete – Apocalipse 17:11; Reinos da História; Daniel 7,8
“O mundo está cheio de tempestade, guerra e violência. Contudo, ao mando de um chefe—o
poder papal—o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de Suas testemunhas.” Testemunhos para a
Igreja, volume 7, 182.
“E a profecia prevê uma restauração de seu poder.”. “Vi uma de suas cabeças como ferida de
morte, e a sua chaga mortal foi curada; e toda a Ameaça à consciência 505 Terra se maravilhou após a
besta.” Verso 3 A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disto, diz o
profeta: “A sua chaga mortal foi curada; e toda a Terra se maravilhou após a besta.” Paulo declara
expressamente que o homem do pecado perdurará até ao segundo advento. 2 Tessalonicenses 2:3–8.
Até mesmo ao final do tempo prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor do Apocalipse,
referindo-se também ao papado: “Adoraram-na todos os que habitam sobre a Terra, esses cujos nomes
não estão escritos no livro da vida.” Apocalipse 13:8. Tanto no Velho como no Novo Mundo, o papado
receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na
autoridade da Igreja de Roma. O Grande Conflito, 578,

Aliança
Gênesis 17:11.

O RITO DA CIRCUNCISÃO & BATISMO
Levítico 12:3; Lucas 1:59–64 (Gênesis 17:5, 15); Atos 7:2–15, 8
“Aqueles que pelo batismo deram a Deus uma garantia de sua fé em Cristo, e sua morte para a
velha vida do pecado, entraram em aliança com Deus..” Australasian Union Conference Recorder,
October 7, 1907.

SÍMBOLO & SEPARADO DO MUNDO
Token—H226 uma sinal (litaral ou figurativo), como uma bandeira, marca, monumento, omen,
prodígio, evidência, etc.: - marca, milagre, (em-) sinal, prova.
“ O Senhor fez um pacto com Abraão e sua semente, e deu-lhes o direito [rito] da circuncisão
como um sinal de que ele havia se separado de todas as nações como seu tesouro peculiar.” Signs of
the Times, July 22, 1886.
“Fazendo do batismo o sinal de entrada para o Seu reino espiritual, Cristo o estabeleceu.... . . .
“Simboliza o batismo soleníssima renúncia do mundo. Os que ao iniciar a carreira cristã são
batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram o
serviço de Satanás, e se tornaram membros da família real, filhos do celeste Rei. Obedeceram ao
preceito que diz: “Saí do meio deles, apartai-vos... e não toqueis nada imundo.’ . . .
“Ao se submeterem os cristãos ao solene rito do batismo, Ele registra o voto feito por eles de
Lhe serem fiéis. Esse voto é seu compromisso de aliança.” Evangelismo, 307.

OITO—CIRCUNCISÃO
Gênesis 17:12.
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NOÉ—BATISMO
2 Pedro 2:5; 1 Pedro 3:20, 21.

RESSURREIÇÃO
Romanos 6:3–5; João 12:31–33.

Sacrifício e Oferta
“Cerca de dois mil anos atrás, ouviu-se no Céu uma voz de misteriosa significação, saída do
trono de Deus: ‘Eis aqui venho.’ ‘“Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo Me preparaste... Eis aqui
venho (no rolo do livro está escrito de Mim), para fazer, ó Deus, a Tua vontade’ Hebreus 10:5–7.” O
Desejado de Todas as Nações, 11.
“Foi para a glória de Deus que o Príncipe da vida deve ser a primícia, o antítipo da típica oferta
movida. ‘Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de
seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.’
“Cristo foi as primícias dos que dormem. Essa mesma cena, a ressurreição de Cristo dentre os
mortos, foi observada em tipo pelos judeus em uma de suas festas sagradas.” The Seventh-day
Adventists Bible Commentary, v6, 1092.

O Numero Oito e os Sacerdotes
Êxodo 25:40; Hebreus 8; 2 Crônicas 29:15–17.

7/1––Primícias
Êxodo 22:29, 30; Levítico 22:26, 27.

Purificação
Levítico 14:1–32 lepra; Levítico 15 Fluxo, enferma na separação; Números 6:9, 10

O primeiro é o Oitavo
Levítico 23:33–39 tabernáculos
Dedicação do Santuário e Consagração de Sacerdotes
Consagração e Expiação dos Sacerdotes
Levítico 8:1-10:3.
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O Tabernáculo de Moisés
Aproximadamente meio ano foi ocupado na construção do tabernáculo. Quando este se
completou, Moisés examinou toda a obra dos construtores, comparando-a com o modelo a ele
mostrado no monte, e com as instruções que de Deus recebera. “Como o Senhor a ordenara, assim a
fizeram; então Moisés os abençoou”. Êxodo 39:43. Com ávido interesse as multidões de Israel
juntaram-se em redor para ver a estrutura sagrada. Enquanto estavam a contemplar aquela cena com
satisfação reverente, a coluna de nuvem pairou sobre o santuário e, descendo, envolveu-o. “E a glória
do Senhor encheu o tabernáculo”. Êxodo 40:34. Houve uma revelação da majestade divina, e por
algum tempo mesmo Moisés não pôde entrar ali. Com profunda emoção o povo viu a indicação de que
a obra de suas mãos fora aceita. Não houve ruidosas manifestações de regozijo. Temor solene
repousava sobre todos. Mas sua alegria de coração transbordou em lágrimas de regozijo, e
murmuravam em voz baixa ardorosas palavras de gratidão de que Deus houvesse condescendido
em habitar com eles . . . .
“Por determinação divina a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. Nos tempos
primitivos cada homem era o sacerdote de sua própria casa. Nos dias de Abraão , o sacerdócio era
considerado direito de primogenitura do filho mais velho. Agora, em lugar dos primogênitos de todo o
Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para a obra do santuário. Por meio desta honra distinta
manifestou Ele Sua aprovação à fidelidade da mesma, tanto por aderir ao Seu serviço como por
executar Seus juízos quando Israel apostatou com o culto ao bezerro de ouro. O sacerdócio, todavia,
ficou restrito à família de Arão. A este e seus filhos, somente, permitia-se ministrar perante o
Senhor; o resto da tribo estava encarregada do cuidado do tabernáculo e de seu aparelhamento, e
deveria auxiliar os sacerdotes em seu ministério, mas não deveria sacrificar, queimar incenso, ou ver
as coisas sagradas antes que estivessem cobertas. . . .
Depois da dedicação do tabernáculo, os sacerdotes foram consagrados ao seu ofício sagrado.
Estas cerimônias ocuparam sete dias, cada um assinalado por cerimônias especiais. No oitavo dia,
deram início ao seu ministério. Auxiliado por seus filhos, Arão ofereceu os sacrifícios que Deus
ordenara, e levantou as mãos e abençoou o povo. Tudo havia sido feito conforme Deus indicara, e Ele
aceitou o sacrifício, e revelou Sua glória de maneira notável; fogo veio do Senhor e consumiu a
oferta sobre o altar. O povo olhou para esta maravilhosa manifestação de poder divino. Com
espanto e intenso interesse, nela viram o sinal da glória e favor de Deus, e alçaram uma aclamação
geral de louvor e adoração, caindo sobre seu rosto como se estivessem na presença imediata de
Jeová.
Mas logo depois uma calamidade repentina e terrível caiu sobre a família do sumo sacerdote. À
hora do culto, enquanto ascendiam a Deus as orações e louvor do povo, dois dos filhos de Arão
tomaram cada um o seu incensário e queimaram incenso fragrante no mesmo, para elevar perante o
Senhor um cheiro suave. Mas transgrediram a Sua ordem pelo uso de “fogo estranho”. Números 3:4.
Para queimar o incenso apanharam fogo comum em vez do fogo sagrado que o próprio Deus acendera
e ordenou fosse usado para tal fim. Por causa deste pecado, saiu fogo do Senhor e os devorou à vista
do povo. Patriarcas e Profetas, 248, 249, 256.

O Templo de Salomão
1 Reis 8:1-66
Salomão pôs em execução sabiamente o plano tão longamente acariciado por Davi, de
construir um templo ao Senhor. Durante sete anos Jerusalém esteve repleta de ocupados obreiros,
empenhados em aplainar o local escolhido, abrir as grandes valas, assentar os amplos fundamentos —
“pedras grandes, e pedras preciosas, pedras lavradas” (1 Reis 5:17), talhar os pesados troncos vindos
das florestas do Líbano, erguer o magnificente santuário. 1 Reis 18:17-20.
Afinal o templo planejado pelo rei Davi e construído por seu filho Salomão estava concluído.
“Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou”. 2
Crônicas 7:11. E agora, para que o palácio que coroava as elevações do Monte Moriá pudesse ser, sem
dúvida, como Davi havia desejado, um lugar de habitação não “para homem, senão para o Senhor
Deus” (1 Crônicas 29:1), restava a solene cerimônia da dedicação formal a Jeová e Seu culto.
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O local em que o templo fora construído era, havia muito, considerado sagrado. Foi ali que
Abraão, o pai dos fiéis, revelara sua disposição de sacrificar seu único filho, em obediência à ordem de
Jeová. Ali renovara Deus com Abraão o concerto de bênção, que incluía a gloriosa promessa
messiânica feita à espécie humana, de libertamento por meio do sacrifício do Filho do Altíssimo. Veja
Gênesis 22:9, 16-18 Foi ali que, quando Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas pacíficas para
deter a espada punitiva do anjo destruidor, Deus lhe respondeu com fogo enviado do Céu. 1 Crônicas
21. E agora os adoradores de Jeová mais uma vez ali estavam, para encontrar-se com seu Deus e
renovar-Lhe os votos de fidelidade.
“O tempo escolhido para a dedicação fora o mais favorável — o sétimo mês, quando o povo de
todas as partes do reino estava acostumado a reunir-se em Jerusalém para celebrar a Festa dos
Tabernáculos. Esta festa era preeminentemente uma ocasião de regozijo. Os labores da colheita
haviam findado, as atividades do novo ano ainda não começara, o povo estava livre de cuidados e
podia abandonar-se às influências sagradas, jubilosas do momento.
“No No tempo indicado as tribos de Israel, com representantes de muitas nações estrangeiras
ricamente vestidos, reuniram-se nos átrios do templo. A cena era de esplendor incomum. Salomão,
com os anciãos de Israel, e os mais influentes homens dentre o povo, retornaram de outra parte da
cidade, de onde haviam trazido a arca do testamento. Do santuário nos altos de Gibeom tinha sido
transferida a antiga “tenda da congregação, com todos os vasos sagrados, que estavam na tenda” (2
Crônicas 5:5); e esses queridos relicários das mais remotas experiências dos filhos de Israel durante
seu vaguear no deserto e a conquista de Canaã, encontravam agora uma morada permanente no
esplêndido edifício que fora construído para ocupar o lugar da estrutura portátil.
“Levando ao templo a arca sagrada que continha as duas tábuas de pedra em que, pelo
dedo de Deus, haviam sido escritos os preceitos do decálogo, Salomão seguira o exemplo de seu
pai Davi. A cada seis passos oferecia sacrifícios. Com canto e música e com grande cerimônia,
“trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade
das santidades”. Verso 7. Ao penetrarem no interior do santuário, tomaram os lugares que lhes eram
designados. Os cantores — levitas vestidos de linho branco, com címbalos, e com alaúdes, e com
harpas — permaneceram de pé para o oriente do altar, e com eles (até) cento e vinte sacerdotes que
tocavam as trombetas.. 2 Crônicas 5:12
2 Crônicas 5:13, 14.
“E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam para
fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor; e levantando eles a voz com trombetas, e
címbalos, e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a Sua
benignidade durava para sempre, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não
podiam os sacerdotes ter-se em pé, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do
Senhor encheu a casa de Deus.’ Versos 13, 14.
Compreendendo o significado desta nuvem, Salomão declarou: “O Senhor tem dito que
habitaria nas trevas. E eu Te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a Tua eterna
habitação”. 2 Crônicas 6:1, 2.
“Acabando Salomão de orar, “desceu o fogo do Céu, e consumiu o holocausto e os
sacrifícios”. Os sacerdotes não podiam entrar no templo, porque “a glória do Senhor encheu a casa do
Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaramse com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor; porque é bom, porque a
Sua benignidade dura para sempre”. Profetas e Reis, 16.2
Então o rei e o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. “E o rei e todo o povo
consagraram a casa de Deus”. 2 Crônicas 7:1-5. Durante sete dias as multidões de todas as partes do
reino, “desde a entrada de Hamate , até ao rio do Egito”, “uma mui grande congregação” celebrou uma
jubilosa festa. A semana seguinte foi pela feliz multidão dedicada à celebração da Festa dos
Tabernáculos. Findou o tempo de reconsagração e júbilo, o povo retornou a seus lares, alegre “e de
bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão, e a Seu povo Israel”. 2 Crônicas 7:8,
10. Profetas e Reis, 35, 37–39, 45.
Levítico 23:27, 33–36; 2 Crônicas 7:5, 9, 10; 1 Reis 8:10, 11, 65, 66; 2 Crônicas 5:1–7:11
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“Cristo era seu Instrutor. Como estivera com eles no deserto, assim também continuaria a ser o
mestre e guia. No tabernáculo e no templo Sua glória habitava no santo “shekinah” sobre o
propiciatório. Em favor deles manifestou constantemente as riquezas de Seu amor e paciência.”
Parábolas de Jesus, 162.
1 Coríntios 3:16, 17; 6:19; 2 Coríntios 6:16; 1 Pedro 2:3–10

Sete ou Sete e Meio?
CONSTRUINDO E DEDICANDO O TEMPLO
1 Reis 6:37, 38
H2099—Ziv o segundo mês. provavelmente procedente de uma raiz não utilizada significando
ser proeminente; properly claridade (compare H2111), isto é, (figurativo) o mês das flores. H2111—Uma raiz
primitiva; corretamente sacudir, ou seja, (figurativo) tremer (como estando com medo): - estremecer,
tremer, irritar.
H945—Bul o oitavo mês. O mesmo que H944 (no sentido de chuva); H944—Para H2981; produzir
(da terra, etc.); H2981—De H2986; produzir, isto é, uma colheita ou (figurativo) riqueza: - fruto,
incremento. H2986—Uma raiz primitiva; corretamente fluir; (causative) trazer (especialmente com
pompa): - trazer (a tona), carregar, levar (embora)

DAVI REINA EM HEBRON 7 OU 7 ½ ANOS
2 Samuel 2:11; 5:5; 1 Reis 2:11; 1 Crônicas 3:4; 29:27

SETE ESPÍRITOS
Gênesis 46:27; Deuteronômio 10:22; Atos 7:14.

OITENTA E UM
Hebreus 8; Romanos 8:1–11; Atos 8:1.

O SÉTIMO SELO
Apocalipse8:1–5.

Silêncio no Céu
A QUEDA
“As novas da queda do homem se espalharam através do Céu—e as harpas todas se calaram..
Os anjos com tristeza arremessaram da cabeça as suas coroas. Todo o Céu estava em agitação. Os anjos
sentiram-se magoados com a vil ingratidão do homem em retribuição da rica generosidade que Deus
proporcionara. Um concílio foi convocado para decidir o que se deveria fazer com o par culpado. Os
anjos temiam que eles estendessem as mãos e comessem da árvore da vida, tornando-se pecadores
imortais.” História da Redenção, 39.
A CRUZ
“Mas Deus sofria com Seu Filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor
circundado de legiões das forças satânicas, Sua natureza vergada ao peso de misterioso pavor que todo
O fazia tremer.
Houve silêncio no Céu.. Nenhuma harpa soava. Pudessem os mortais ter
testemunhado o assombro das hostes angélicas quando, em silenciosa dor, observavam o Pai
retirando de Seu bem-amado Filho os raios de luz, amor e glória, e melhor compreenderiam quão
ofensivo é aos Seus olhos o pecado.” O Desejado de Todas as Nações, 488.
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A SEGUNDA VINDA
À Sua presença “se têm tornado macilentos todos os rostos”; sobre os que rejeitaram a
misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. "Derrete-se o coração, e tremem os joelhos”, “e
os rostos de todos eles empalidecem.” Jeremias 30:6; Naum 2:10. Os justos clamam, a tremer: “Quem
poderá subsistir?” Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio.. Ouve-se, então,
a voz de Jesus, dizendo: “A Minha graça te basta.” Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos
os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais
da Terra” O Grande Conflito, 641.
O DIA DA EXPIAÇÃO
“No santuário do tabernáculo do deserto e do templo, que eram os símbolos terrestres da
habitação de Deus, um aposento era sagrado por Sua presença. O véu bordado de querubins, à sua
entrada, não devia ser erguido por nenhuma mão, com exceção de uma. Levantar aquele véu, e entrar,
sem ser mandado, no sagrado mistério do santo dos santos, importava em morte. Pois acima do
propiciatório repousava a glória do Santíssimo — glória a que homem algum podia olhar e viver. No
único dia do ano indicado para o ministério no lugar santíssimo, o sumo sacerdote adentrava,
tremente, à presença de Deus, enquanto nuvens de incenso velavam a divina glória de seus olhos. Por
todo o pátio do templo silenciava tudo. Nenhum sacerdote ministrava junto aos altares. A hoste
de adoradores, curvados em silencioso respeito, orava implorando a misericórdia de Deus..”
Ciência do Bom Viver, 437.
“No santuário e no templo, que eram os símbolos terrestres do lugar da habitação de Deus, um
compartimento era reservado para Sua sagrada presença. O véu bordado de querubins, à sua entrada,
não devia ser erguido por nenhuma mão, com exceção de uma. Levantar aquele véu, e entrar, sem ser
mandado, no sagrado mistério do santo dos santos, importava em morte. De cima do propiciatório e de
entre os anjos inclinados em posição de adoração provinha a glória do Santíssimo — glória à qual
homem algum podia olhar e sobreviver. No único dia do ano indicado para o ministério no lugar
santíssimo, o sumo sacerdote adentrava, tremente, à presença de Deus, enquanto nuvens de incenso
velavam a divina glória de seus olhos. Em todos os compartimentos do templo qualquer som era
interrompido. Nenhum sacerdote ministrava junto aos altares. A hoste de adoradores, inclinava-se em
silente reverência, enquanto elevava a Deus petições suplicando a Sua misericórdia.
Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são
chegados os fins dos séculos.” 1 Coríntios 10:11.
“Mas o Senhor está no Seu santo templo; cale-se diante dEle toda a Terra.” Hc 2:20.”
Testemunhos Para Igreja v8, 284, 285.
FOGO
“Na economia antiga era pecado oferecer sacrifício sobre o altar errado, ou permitir que se
queimasse incenso com fogo estranho. Corremos o perigo de misturar o sagrado e o comum. O fogo
sagrado de Deus deve ser usado em nossos esforços. O verdadeiro altar é Cristo; o verdadeiro fogo é
o Espírito Santo. O Espírito Santo tem de inspirar, ensinar, dirigir e guiar os homens, e torná-los
conselheiros seguros. Se nos afastarmos dos escolhidos de Deus, corremos o perigo de consultar
deuses estranhos e de sacrificar sobre um altar estranho” E Receberei Poder, 178.
PURIFICAÇÃO OU IRA
“A brasa viva é um símbolo de purificação,. Se tocar os lábios, nenhuma palavra impura sairá
deles. A brasa viva também simboliza a potência dos esforços dos servos do Senhor” Review and Herald,
Outubro 16, 1888.
O PRIMEIRO DIA DO PRIMEIRO MÊS—ESDRAS 7:9
“Existe um mundo que jaz na maldade, no engano e na ilusão, na própria sombra da morte,—
adormecido, adormecido. Quem está sentindo dores de alma para despertá-los? Que voz pode
alcançá-los? Minha mente é levada para o futuro quando o sinal será dado, "Aí vem o esposo, saílhe ao encontro." Mas alguns terão demorado para obter o aceite para reabastecer suas lâmpadas, e
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muito tarde eles descobrirão que o caráter, que é representado pelo óleo, não é transferível. Esse azeite
é a justiça de Cristo. Representa o caráter, e o caráter não é transferível. Nenhuma pessoa pode obter
isso para outro. Cada um deve obter para si um caráter purificado de toda mancha do pecado.” BE, May
4, 1896.
DEZ VEZES
“Você está determinando a vinda do Senhor muito distante. Vi que a chuva serôdia viria [de
repente como] o clamor da Meia-noite, e com dez vezes o poder.” Spalding and Magan, 5.
“A chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus. Um poderoso anjo descerá do Céu, e toda a
Terra se iluminará com a Sua glória.” Recebereis Poder, 295.
“Os ossos secos precisam receber o fólego Espírito Santo de Deus, que eles possam entrar em
ação, como por uma ressurreição dos mortos.” Bible Training School, December 1, 1903.
"O ato de Cristo assoprar aos Seus discípulos o Espírito Santo e conceder a Sua paz para eles,
eram umas poucas gotas, antes que a chuva plena fosse dada no dia de pentecostes.” Spirit of Prophecy,
v3, 243.
“Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou
mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo
da alma Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de
Pentecostes.. . . .
“Que estais fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o
mundo, estão-se ajustando ao modelo mundano, e preparando-se para o sinal da besta. Os que
desconfiam do eu, humilham-se diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão
recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o
decreto, e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a
eternidade..” Testemunhos Para Igreja v5, 214, 216.

O Desejado de Todas as Nações, 81.
“Voltando a Jerusalém, prosseguiram suas buscas. No dia seguinte, ao misturarem-se com os
adoradores no templo, uma voz familiar lhes chamou a atenção. Não a podiam confundir; nenhuma
outra era como a Sua, tão séria e grave, não obstante tão melodiosa
“Na escola dos rabinos, encontraram Jesus. Regozijando-se, embora, não puderam esquecer
seu desgosto e ansiedade. Tendo-O novamente consigo, disse a mãe, em palavras que envolviam uma
reprovação: “Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que Teu pai e eu ansiosos Te procurávamos.’
“‘Por que é que Me procuráveis? ‘Não sabeis que Me convém tratar dos negócios de Meu
Pai?" E, como parecessem não compreender Suas palavras, apontou para cima. Havia em Seu rosto
uma luz que os levou a meditar. A divindade estava irradiando através da humanidade. Encontrando-O
no templo, haviam escutado o que se passava entre Ele e os rabis, e ficaram admirados de Suas
perguntas e respostas. Suas palavras despertaram uma corrente de idéias que nunca mais seriam
esquecidas.”
O DESEJADO DE TODAS AS NAÇÕES, CAP. 81—O SENHOR RESSUSCITOU
DTN, 779–787.
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O Sonho de Guilherme Miller Primeiros Escritos, 81–83
“Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e
responsabilidade lembrei-me de Deus, e ferventemente orei para que Ele me enviasse auxílio.
Imediatamente a porta se abriu e um homem entrou na sala, quando todas as pessoas se haviam
retirado; e esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as janelas, começando a varrer a sujeira
e o lixo da sala.
“Pedi-lhe que desistisse, pois havia algumas jóias preciosas espalhadas entre o lixo.
“Disse-me ele para ‘“não temer”,’ pois “tomaria cuidado delas”.
“Então, enquanto ele varria o lixo e a sujidade, jóias e moedas falsas,, tudo saiu pela janela
como uma nuvem sendo levados pelo vento para longe.. Na azáfama eu fechei os olhos por um
momento; quando os abri o lixo tinha desaparecido. As jóias preciosas, os diamantes, as moedas de
ouro e de prata, jaziam espalhadas em profusão por todo o recinto..
“Ele colocou então sobre a mesa um cofre, muito maior e mais belo que o anterior, e ajuntou
as jóias, os diamantes, as moedas, a mancheias e lançou-as dentro do cofre,, até não ficar uma só,
embora alguns dos diamantes não fossem maiores que a ponta de um alfinete.
“Então ele me chamou: ‘“Vem e vê.”.’
“Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas
brilhavam com glória dez vezes maior que a anterior. a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas
contra a areia pelos
pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado e sobre elas pisado contra a poeira. Elas
estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar, sem qualquer visível
esforço da parte
do homem que as pusera ali. Soltei uma exclamação de verdadeiro
gozo, e esse grito despertou-me.” Primeiros Escritos, 81–83.

1909 GC Sessão (1908)
1908
Kellogg—Panteísmo
T. Jones – Autoridade Real
Ballenger–Santuário
W. W. Prescott– O “contínuo”
Mackins–Manifestações Espiritualistas

1895–1897
1901
1905
1908
1908
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Trump
PODER DE GOVERNAR—AMERIGO VESPUSSI
Amerigo como nome de meninos ’é de origem italiana e de origem alemã, e o significado de
Amerigo é “governante de trabalho; chefe de casa". A forma italiana do nome germânico Amalric, de
amal significa "trabalho" e rîc significa "regra, poder". Poder dominante de comerciante.
A REVOLUÇÃO & A CONSTITUIÇÃO
Guerra Revolucionária 1775–1783. 5 de Setembro de 1774 Primeiro Congresso Continental. 14
de outubro de 1774 Declaração e Resoluções é acordado. 10 de maio de 1775 O Segundo Congresso
Continental se reúne na Filadélfia para coordenar o esforço de guerra. June 15, 1775 Virginia George
Washington é nomeado o primeiro Coronel Comandante Chefe. 15 de Novembro, 1777 Congresso
adotou Artigos da Confederação como o governo dos novos Estados Unidos da América, Ratificado 1
de março, 1781.
CONGRESSO CONTINENTAL COMO O ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
Peyton Randolph—5 de Setembro, 1774 até 22 de Outubro, 1774 e 20 de Maio ate 24 de Maio,
1775
Henry Middleton—22 Outubro, 1774 ate 26 de Outubro, 1774.
John Hancock— 27 de outubro, 1775 ate 1 de Julio, 1776.
CONGRESSO CONTINENTAL ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
John Hancock—2 de Julio, 1776 ate 29 de Outubro, 1777.
Henry Laurens—1 de November , 1777 ate 9 de Dezembro, 1778.
John Jay—10 de Dezembro, 1778 ate 28 de Setembro, 1779.
Samuel Huntington—20 de Setembro, 1779 ate 28 de Fervereiro, 1781.
1 de Março, 1781 com a adoção do Os Artigos da Confederação.
PRESIDENTES DOS ESTADOS UNIDOS NA ASSEMBLÉIA DO CONGRESSO
Samuel Huntington—1º Presidente dos EUA 1 de março de 1781 a 6 de julho de 1781.
Thomas McKean—2º Presidente 10 de Julho, 1781 ate 5 de Novembro, 1781.
John Hanson—3 de novembro de 1781 a 4 de novembro de 1782
Elias Boudinot—4 de novembro de 1782 a 3 de novembro de 1783.
Thomas Mifflin 5 de novembro de 1783 a 3 de junho de 1784.
Richard Henry Lee 6 de novembro de 1784 a 23 de novembro de 1785.
John Hancock 7 de 23 de novembro de 1785 a 6 de junho de 1786.
Nathaniel Gorham 8 de Junho 1786 até 13 de Novembro, 1786.
Arthur St. Clair 9 de fevereiro de 2 de 1787 a 29 de outubro de 1787.
Cyrus Griffin 10 de janeiro de 2288 a 4 de março de 1789.
1789—GEORGE WASHINGTON COMEÇA A CONSTITUIÇÃO EM 4 DE MARÇO
George Washington: presidente mais rico até Trump, riquezas adquiridas através do Real
Estate; maior período de tempo necessário para confirmar os nomeados do gabinete.
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Constituição
“Muitos foram impelidos para a América do Norte através do Oceano, e ali lançaram os
fundamentos da liberdade civil e religiosa, que tem sido o baluarte e glória desse país..” O Grande
Conflito, 252.
REPUBLICANISMO E PROTESTANTISMO
“E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro.” Os chifres semelhantes aos do cordeiro
indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados
Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a “subir” em 1798. Entre os exilados cristãos
que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância
dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento
da liberdade civil e religiosa.. Suas idéias tiveram guarida na Declaração da Independência, que
estabeleceu a grande verdade de que “todos os homens são criados iguais”, e dotados de inalienável
direito à “vida, liberdade, e procura de felicidade.” E a Constituição garante ao povo o direito de
governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e
administrem as leis. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem
adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e Protestantismo tornaramse os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e
prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm-se volvido para esta terra com
interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias, e os Estados Unidos alcançaram lugar
entre as mais poderosas nações da Terra.” O Grande Conflito, 252.
CONSTITUIÇÃO REPUDIADA
“Pelo decreto de impor a instituição do papado em violação da lei de Deus, nossa nação se
desconectará completamente da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do
abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência
dessa tríplice aliança , os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua
Constituição, e o que fizerem deles Protestante e Republicano e adotarem medidas para a
propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações
maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo..” Testemunhos Para Igreja, v5, 451.

A Terra Gloriosa
“As incomparáveis misericórdias e bênçãos de Deus foram derramadas sobre nossa nação,
tem sido uma terra de liberdade e a glória de toda a terra. . . .
Chegou o tempo em que o juízo caiu nas ruas, e a eqüidade não pode entrar, e o que se desvia
do mal se torna presa. Mas o braço do Senhor não está encolhido de modo que não possa salvar, e seu
ouvido não é pesado que não possa ouvir. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido;
mas quando quando eles restringem a liberdade religiosa, renunciam ao protestantismo e dão
expressão ao papado, a medida de sua culpa será completa, e a "apostasia nacional" será registrada nos
livros do céu. O resultado dessa apostasia será a ruína nacional.
“As vozes dos que estão debaixo do altar que foram mortos pela palavra de Deus e pelo
testemunho de Jesus, ainda estão dizendo: ‘Está na hora de você, ó Senhor, trabalhar: porque eles
anularam a tua lei.’” Review and Herald, May 2, 1893.

O OITAVO É DOS SETE
Samuel Huntington - 7º Presidente do Congresso Continental de 28 de setembro de 1779 a 9
de julho de 1781; e também, o primeiro dos dez presidentes que governaram com os Artigos da
Confederação como sua Constituição.
APLICAÇÃO TRIPLA DAS GUERRAS MUNDIAIS
Woodrow Wilson WWI (Guerra Mundial I) Franklin Delano Roosevelt WWII (Guerra Mundial II)
morreu pouco antes do final da guerra (abril de 1945)
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PRIMEIRO PRESIDENTE REPUBLICANO—ABRAHAM LINCOLN 1861 A 1865
Proclamação da Emancipação de 1 de janeiro de 1863; 15 de setembro de 1863 habeas corpus
suspenso; assassinado em 4 de abril de 1865.
ESCRAVIDÃO REAVIVADA
“A escravidão voltará a ser revivida nos estados do sul; porque o espírito da escravidão ainda
vive. Portanto, não será para aqueles que trabalham entre as pessoas de cor pregarem a verdade tão
ousadamente e abertamente como seriam livres para fazer em outros lugares. Até mesmo Cristo vestiu
Suas lições em figuras e parábolas para evitar a oposição dos fariseus.” Spalding and Magan, 21.
LEI MARCIAL
“Nosso país esta em risco. O tempo está se aproximando quando seus legisladores abjurarão
os princípios do protestantismo a ponto de aprovar a apostasia romana. As pessoas para quem Deus
tão maravilhosamente forjou, fortalecendo-as para livrar-se do jugo do papado, por um ato nacional
darão vigor à corrupta fé de Roma, e assim despertar a tirania que só espera que um toque comece
de novo crueldade e despotismo. Com passos rápidos já estamos nos aproximando deste
período.” The Spirit of Prophecy, v4, 410.
O DIREITO RELIGIOSO T5, 712–718
“Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível
luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que, há mais de quarenta
anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos ser iminentes desenrolam-se agora
perante nossos olhos. Uma emenda à Constituição restringindo a liberdade de consciência, há muito
tem sido pedida aos legisladores da nação; e a questão de fazer cumprir a observância do domingo
tornou-se de importância nacional.. Estamos prontos para a questão envolvida no movimento
dominical?
“Muitos que estão trabalhando para a imposição do domingo nunca entenderam as alegações
do sábado bíblico, e a falsa fundação sobre a qual a instituição dominical se baseia. E eles estão cegos
para os resultados da legislação dominical. Eles não vêem que isso seria um golpe contra a liberdade
religiosa. Mas Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de
concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de
consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma chamada instituição cristã ao
“mistério da iniqüidade”; e sua imposição será o virtual reconhecimento dos princípios que são a
pedra angular do catolicismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal
forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado; isso
não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito aguarda ansiosa sua oportunidade de
saltar de novo para o despotismo ativo.” Signs of the Times, Nov 28, 1900.
LEI MARCIAL
DÉSPOTA, n. Um imperador, rei ou príncipe investido com poder absoluto, ou governando sem
qualquer controle de homens, constituição ou leis. Por isso, num sentido geral, um tirano.
DESPOTISMO, n. 1. Poder absoluto; autoridade ilimitada e descontrolada por homens,
constituição ou leis, e dependendo apenas da vontade do príncipe.
ESBOÇO
Guerra Civil, WWI (Guerra Mundial I), WWII (Guerra Mundial II) —— WWIII (Guerra Mundial
III)
GUERRA CIVIL
“Deus não planejou que os homens devem apropriar-se de tudo o que a terra produz para seus
próprios propósitos egoístas. Ele os chama a trazer seus dízimos e ofertas para o seu armazém, para
que haja carne em sua casa.
Na Índia, China, Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão
morrendo de fome. Os homens de dinheiro, porque eles tem o poder, controlam o mercado. Eles
compram a baixas taxas tudo o que eles podem obter, e então vendem a alto e aumentados preços. Isso
significa fome para as classes mais pobres, e irá resultar em guerra civil. Haverá um tempo de
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angústia tal qual nunca houve desde que existe nação. 'E naquele tempo se levantará Miguel, o grande
príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca
houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo
aquele que for achado escrito no livro.'. . . Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados;
mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.'
Manuscript Releases, v5 305.
A CONQUISTA TRÍPLICE DE ROMA
Roma Pagã—Daniel 8:9
Este (Síria), Terra Gloriosa (Judá), Sul (Egito)
Judá na Guerra Civil
Roma Papal—Daniel 7:3
Hérulos 493AD, Vándalos 534 Goths 538
Vándalos na Guerra Civil
Roma Moderna Daniel 11:41
Rei do Sulo verso 40, Terra Gloriosa verso 41 e Egito versos 42, 43
Terra Gloriosa na Guerra Civil
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1863
Os Dois Bezerros de Jeroboão (Israel); (Judá) rejeita duas tábuas
ISRAEL
Primeiro Presidente Republicano—Abraham Lincoln 1861 a 1865 (Donald Trump 19º desde
Lincoln)
JUDÁ
Primeiro Presidente da Conferência Geral—John Byington (Ted Wilson 20º desde Byington)

No.

Presidente

John
Byington

1

(1798 – 1887)

Assumiu
Cargo

Dei
xou
Cargo

Duração

20 Março
1863

17
Maio
1865

2 Anos, 2
Meses

!

2

James
Springer White

17 Maio
1865

(4 de Agosto 1821 - 6
Agosto 1881)

14
Maio1867

2 Anos

!

3

John
Nevins Andrews

1867

(22 de Julho de 1829
– 21 de Outubro de
1883)

9

186

2 Anos

!

4

James
Springer White

1869

George
Ide Butler

1871

(4 de Agosto 1821 - 6
Agosto 1881)

1

187

2 Anos

187

3 Anos

!

5

(1834 – 1918)

!

38

4

6

James
Springer White

1874

George
Ide Butler

1880

(4 de Agosto 1821 - 6
Agosto 1881)

0

188

6 Anos

188

8 Anos

!

7

(1834 – 1918)

8

!
Ole
Andres Olsen

8

(28 de Julho 1845 –
29 de Janeiro 1915)

George
A. Irwin

9

(17 de Novembro
1844 – 23 de Maio
1913)

1888

7

1897

1

189

190

9 Anos

4 Anos

!

10

12

13

1901

William
Ambrose Spicer

1922

0

1930

6

(28 de Setémbro
1858 – 18 de Abril
1935)

!
11

Arthur
Grosvenor
Daniells

[1]

[2]

[3]

(1865 – 1952)

Charles
H. Watson
(8 de Outubro 1877 –
24 de Dezembro
1962)

James
Lamar
McElhany

1936

(3 de Janeiro 1880 –
25 de Junho 1959)

14

15

2

0

[4]

William
Henry Branson

1950

4

[5]

Reuben
Richard Figuhr

1954

6

(1887 – 1961)

(20 de Outubro 1896
- 28 Outubro 1983 )

39

192

193

193

195

195

196

21 Anos

8 Anos

6 Anos

14 Anos

4 Anos

12 Anos

16

Robert
H. Pierson

17

[6]

18

[7]

19

[8]

[9]

1966

(1911 – 1989)

Neal C.
Wilson
(5 de Julho 1920 - 14
de Dezembro 2010)

3 de
Janeiro 1979

Robert S.
Folkenberg

6 de Julho
1990

(1 de Janeiro 1941 24 de Dezembro
2015)

Jan
Paulsen[1]

(5 de Janeiro de 1935
-)

1 de
Março de 1999

Ted N.
C. Wilson[2][3]

20

23 Junho
2010

(10 de Maio de
1950 - )

9

197

13 Anos

6 de
Julho
1990

11 Anos
Seis Meses

1 de
Março de
1999

8 Anos 8
Meses

23
Junho
2010

11 Anos, 3
Meses

pre
sente

!

SETE TROVÕES
William Henry Branson
Rueben Richard Figuhr
Robert Pierson
Neal Wilson
Robert Folkenberg
Jan Paulsen
Ted Wilson

Manassés
Amom
Josiah (morreu 1989)
Jehoiahaz
Jeoiaquim
Joaquim
Zedequias

TED WILSON——
Aaron, Eli, Reis Saúl, Jeroboão, Roboão, Zedequias, Caifás, A. G. Daniells
MEIA-NOITE, 81 E OS 2520
2 Crônicas 26:16–23; Daniel 11:10–12; 11:40; Isaías 7:7–9, 8:5–8; O Desejado de Todas as Nações,
capítulo 81; Apocalipse 8:1; Primeiros Escritos, 81; Hebreus 8:1 1909 Sessão da Conferência Geral.
Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim, sem que antes venha venha a
apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, O qual se opõe, e se levanta contra
tudo o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus,
querendo parecer Deus. 2 Tess 2:3, 4.
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QUATRO GERAÇÕES
Neal Wilson 1979 até 1990
Pai - começando (1989)
“Embora seja verdade que houve um período na vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
quando a denominação assumiu um ponto de vista claramente anti-católico romano ... essa atitude por
parte da igreja não era nada mais do que uma manifestação de anti-papismo generalizado. entre as
denominações protestantes conservadoras no início deste século e a última parte do final, e que agora
foi consignado ao lixo histórico, no que diz respeito à Igreja Adventista do Sétimo Dia.” (Neal C.
Wilson,ex-presidente da Conferência Geral Adventista do Sétimo Dia, Transcrição da Corte dos
Estados Unidos contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igualdade de Oportunidades de Emprego
contra a Pacific Press Publishing Association e a Conferência Geral, Resposta Breve para os Réus, p 4,
Caso Civil # 74-2025 CBR, presidida pelo juiz Charles B. Renfrew, EUA. Tribunal Distrital de São
Francisco, Califórnia, 1974-1975)
“Há sim outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia.” (Neal C. Wilson, Presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em
Revista Adventista, 5 de marco, 1981, p 3).
ROBERT FOLKENBERG 1990 ATÉ 1999
WASHINGTON - O chefe internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, perseguido por
questões financeiros com um investidor de Sacramento, renunciou a seu cargo segunda-feira após
quase uma década no topo da igreja de 10 milhões de membros.
Robert S. Folkenberg, Filho de pais missionários e presidente da denominação de crescimento
rápido desde 1990, disse aos associados que a controvérsia sobre suas transações financeiras estava
"prejudicando a obra de Deus"."
Folkenberg, 58, se envolveu em um processo confuso apresentado em agosto passado pelo
empresário James E. Moore, do Sacramento, que alega que Folkenberg e outros oficiais adventistas o
enganaram e um fundo de caridade de US $ 8 milhões em notas promissórias em um acordo de terras
em El Dorado County. Los Angeles Times, Feb 2, 1999.
JAN PAULSEN 1999 ATE 2010
Paulsen foi o primeiro presidente mundial da Igreja a ter um doutorado, que ele ganhou
do University of Tübingen Na Alemanha. Ele considera o atraso Edward “Ted” Heppenstall, um
professor de seminário adventista de longa data, ter sidoum mentor teológico chave.
Edward Heppenstall foi profundamente influenciado pelo professor da Bíblia W. W. Prescott
com sua abordagem centrada em Cristo e sua ênfase na justificação pela fé, Prescott tendo estado
presente na famosa Conferência de Minneapolis de 1888.. Aqui, novamente, notamos uma importante
influência formativa Heppenstall’s teológica.
Pope Benedict XVI (nasceu Joseph Aloisius Ratzinger; 16 Abril 1927) serviu como papa e
soberano do Estado da Cidade do Vaticano de 2005 até sua renúncia em 2013. Graduado de
the University of Tübingen Na Alemanha.
TED WILSON 2010

FILHO - FIM
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Tripla - União
“Pelo decreto de impor a instituição do papado em violação da lei de Deus, nossa nação se
desconectará completamente da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do
abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência
dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua
Constituição, e o que fizerem deles Protestante e Republicano e adotarem medidas para a propagação
dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas
de Satanás e que o fim está próximo..” Testemunhos Para Igreja, v5, 451.
"A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida.“. Os
membros da igreja amam o que o mundo ama, e estão prontos para se unirem a ele; e Satanás está
resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa arrastando-os todos para as fileiras do
espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão
facilmente enganados e os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos.
por este poder operador de prodígios;; e os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão
também iludidos. Romanistas, Protestantes, e mundanos juntamente aceitarão a forma de [589]
piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão
do mundo, e o começo do milênio há tanto esperado.” O Grande Conflito, 588.
O ALFA E O ÔMEGA(1908)
“Meu irmão, não consigo entender como você poderia me dizer que existe no Templo Vivo nada
que não esteja em harmonia com o que nós, como povo, acreditamos. Eu pensei que você é fosse um
verdadeiro vigia, rápido para ver quando o mal do inimigo estava roubando nossas fileiras.. Eu pensei
que você estaria bem acordado para discernir a aproximação do inimigo, e dar o alarme. A repreensão
de Deus repousa sobre você porque você não discerniu o caráter perigoso das fábulas que estavam
circulando. A repreensão de Deus está sobre todo ministro e todo líder médico-missionário que dorme
nas paredes de Sião, quando vigilante watchmen eles deveriam ter alertado o povo do Senhor contra
os perigos que os ameaçavam.
““Cenas maravilhosas, com as quais Satanás estará intimamente ligado, em breve acontecerão.
A Palavra de Deus declara que Satanás fará milagres. Ele deixará as pessoas doentes, e então
subitamente removerá deles seu poder satânico. Eles serão então considerados curados. Essas obras
de aparente cura levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz
falharão em andar na luz, porque eles não se tornaram um com Cristo. Sua instrução não é saboroso
para eles.” Manuscript Releases, v19, 358.
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UM GRANDE MÉDICO
“Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode
curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à
ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra,
nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações,
ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu
poder.. Ele varre a colheita madura, e seguem fome e aflição. Ele transmite ao ar uma contaminação
mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais freqüentes e
desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. ‘A Terra pranteia e murcha
“enfraquecem os mais altos dos povos. .... . . enlouquecer. Na verdade a Terra está contaminada por
causa dos seus moradores; porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, e quebram a aliança
eterna. Isaias 24:4, 5.
“E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão
motivando esses males” O Grande Conflito, 589.
UM ANJO DE LUZ
“Assim será na grande batalha final do conflito entre a justiça e o pecado. Ao passo que nova
vida e luz e poder descem do alto sobre os discípulos de Cristo, uma vida nova está brotando de baixo,
e revigorando os instrumentos de Satanás. A intensidade se está apoderando de todo elemento
terrestre. Com uma sutileza adquirida através de séculos de conflito, o príncipe do mal opera
disfarçadamente. Aparece vestido como anjo de luz, e multidões estão ‘“dando ouvidos a espíritos
enganadores, e a doutrinas de demônios”.’ 1 Timóteo 4:1.” O Desejado de Todas as Nações, 257.
“Não só aparecerá Satanás como ser humano, mas personificará a Jesus Cristo; e o mundo
que rejeitou a verdade o receberá como o senhor dos senhores e rei dos reis.” Seventh-day Adventist Bible
Commentary, v5, 1105.
PERSONIFICAÇÃO DE CRISTO
“Como o ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo.
A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas
esperanças. Agora, o grande enganador fará parecer que Cristo veio.. Em várias partes da Terra,
Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante,
assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse . Apocalipse 1:13–15.” O
Grande Conflito, 624.
A REVOLUÇÃO FRANCESA
“a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa — tudo
propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França.”
Educação, 228.
1789—GEORGE WASHINGTON COMEÇA A CONSTITUIÇÃO EM 4 DE MARÇO

ENTENDIMENTO DOS PIONEIROS
“Em toda a terra diz o Senhor; DUAS PARTES serão cortadas e morrerão; mas o TERCEIRO será
deixado nele.. Deus diz que ele trará o TERCEIRO PARTE através do fogo, e os refinará. Eles o invocarão
e ele os ouvirá. Ele dirá que é meu povo; e dirão: O SENHOR É MEU DEUS. Primeira parte Sardes, a
igreja nominal ou a Babilônia. Segunda parte, Laodiceia, a nominal Adventista. Terceira parte,
Filadélfia, a única verdade igreja de Deus na terra, pois eles pedem para serem traduzidos para a
cidade de Deus. Apocalipse 3:12; Hebreus 12:22–24. Em nome de Jesus, exorto-o novamente a fugir dos
laodiceanos, a partir de Sodoma e Gomorra. Seus ensinamentos são falsos e ilusórios; e levar a
destruição total. Morte! MORTE!! MORTE eterna!! está no caminho deles Lembrai-vos da mulher de
Ló.” Joseph Bates, Review and Herald, v1, Nov 1850.
Zacarias 13; Malaquias 3:1–4; Mateus 3:11, 12.
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O SONHO DE MILLER
“Em sua mão tem a pá, e [ingl. completamente] limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu
trigo. Mt 3:12. Este foi um dos períodos de expurgação. Pelas palavras da verdade, estava a palha
sendo separada do trigo. Como eles fossem demasiado vãos e justos aos próprios olhos para receber
reprovação, demasiado amantes do mundo para aceitar uma vida de humilhação, muitos se desviaram
de Jesus. Muitos estão ainda a fazer o mesmo. Pessoas são hoje provadas como o foram aqueles
discípulos na sinagoga de Cafarnaum. Quando a verdade impressiona o coração, vêem que sua vida
não se acha em harmonia com a vontade divina. Vêem a necessidade de inteira mudança em si
mesmos; não estão, porém, dispostos a empreender a obra de renúncia. Zangam-se, portanto , quando
são descobertos os seus pecados. Retiram-se ofendidos, da mesma maneira que os discípulos de
Jesus se afastaram, murmurando: “Duro é este discurso; quem o pode ouvir??” O Desejado de Todas as
Nações, 392.
O SELAMENTO
Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo mostrado em visão a Ezequiel. João também
fora testemunha dessa tão assustadora revelação. He saw the sea and the waves roaring, and men’s
hearts failing them for fear. Contemplou a Terra sendo movida e as montanhas a serem levadas para o
meio do mar (o que literalmente está acontecendo), sua água rugindo e perturbada, e as montanhas se
sacudindo com a sua estuação. Foram-lhe mostradas pragas, pestilência, fome e morte, realizando sua
terrível missão.” Testemunhos Para Ministros e Obreiros, 445.
SELECIONAR, ATAR & SELAR
“Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante, ‘Terrível é sua obra. Tremenda sua
missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio, e selar, ou atar, o trigo para o celeiro celestial.
Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda.” Primeiros Escritos, 118.
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O TEMPO DE SELAMENTO — PERÍODO DE TEMPO
Meus queridos irmãos e irmãs, que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus estejam
de contínuo em vossas mentes, expulsando assim cuidados e pensamentos mundanos.“. Quando vos
deitais e quando vos levantais, sejam eles a vossa meditação. Vivei e agi inteiramente em relação com
a vinda do Filho do homem. O tempo de selamento é muito curto, e em breve terminará. Agora
enquanto os quatro anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e
eleição. ” Primeiros Escritos, 58.
O TEMPO DE SELAMENTO — UM PONTO NO TEMPO
“O trabalho do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. \O mundo
só pode ser alertado ao ver aqueles que acreditam na verdade sendo santificados pela verdade,
atuando sobre altos e santos princípios, mostrando em um alto, elevado senso, a linha de demarcação
entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e aqueles que os pisam sob seus pés. A
santificação do Espírito sinaliza a diferença entre aqueles que têm o selo de Deus, e aqueles que
guardam um dia de descanso espúrio. Quando o teste chegar, será claramente mostrado o que a
marca da besta é. É a guarda do domingo. Aqueles que após terem escutado a verdade, continuam a
considerar esse dia como sagrado, levam a marca do homem do pecado, que pensou mudar os tempos
e as leis. Bible Training School, v1 Dez, 1903.
“Que estais fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o
mundo, estão-se ajustando ao modelo mundano, e preparando-se para o sinal da besta. Os que
desconfiam do eu, humilham-se diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão
recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o
decreto, e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a
eternidade..” Testemunhos Para Igreja, v5, 214, 216
IMPRESSO, pp. Impresso; estampado; marcado pela pressão; compelido a entrar no serviço
público; apreendido para uso público; fixado na mente; feito sensato; convencido.
“Se você imprimisse na cera uma impressão clara e vívida do selo, não traçaria o selo sobre ele
em ação apressada e violenta; mas você colocaria cuidadosamente o selo na cera plástica e, silenciosa
e firmemente, a pressionaria para baixo, até que endurecesse no molde. Da mesma forma lida com
as almas humanas. A continuidade da influência cristã sobre a mente treina a alma conforme a Cristo
e coloca através dos instrumentos humanos a nova vida implantada pelo Espírito de Deus segundo
Sua própria semelhança divina.” Manuscript Releases, v19, 99.

ATAR EM GRUPOS
“Vi a rapidez com que este engano se propagava. Foi-me mos- trado um comboio, avançando
com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem.
Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo: “Eles estão se
reunindo em feixes , prontos para serem queimados.” Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa
formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei
perplexa e perguntei a meu anjo assistente quem era. Disse ele: “É Satanás. Ele é o chefe na forma de
um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro a fim de crerem na
mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o
maquinista, e outros dos seus agentes estão empregados em diferentes cargos conforme deles
necessita, e todos vão indo para a perdição, com a velocidade do relâmpago. Eles estão se reunindo
em feixes , prontos para serem queimados. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me
mandou
olhar em direção oposta, e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito.. Todos
pareciam estar firmemente unidos, e ligados pela verdade, , em companhia ou grupo.. Disse o anjo:
“ O terceiro anjo está unindo-os (selando-os) em grupos para o celeiro celestial.” Este pequeno grupo
parecia atribulado, como se tivesse passado por duras provas e conflitos. E parecia assim como se o Sol
tivesse surgido por trás de uma nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante,
como se sua vitória estivesse quase alcançada. “Vi que o Senhor tem dado ao mundo a oportunidade
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de descobrir a cilada. Esta única coisa é prova suficiente para o cristão, se não houvesse outras; não se
faz diferença entre o que é precioso e o que é vil..” Experience and Views, 7.
“Vi certo número de grupos que pareciam estar unidos entre si por laços.. Muitos nesses
grupos estavam em trevas totais; seus olhos foram dirigidos para baixo em direção da Terra, e parecia
não haver qualquer relação entre eles e Jesus. Mas espalhados por entre esses diferentes grupos havia
pessoas cujo semblante parecia iluminado, e cujos olhos se erguiam para o Céu. Raios de luz provindos
de Jesus, como raios do Sol, foram distribuídos entre eles. Um anjo mandou-me olhar cuidadosamente,
e vi um anjo vigiando sobre cada um dos que tinham um raio de luz, enquanto anjos maus cercavam os
que estavam em trevas. Ouvi a voz de um anjo clamar: “Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a
hora do Seu juízo.”
“Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar a todos que a
recebessem. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à
luz do Céu, dizendo que era enviada para desviá-los.. A luz passou deles, e foram deixados em trevas.
Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram o aumento da preciosa luz que sobre
eles fora derramada. Seus rostos brilharam com santo gozo, enquanto o seu olhar era dirigido para
Jesus com intenso interesse, e suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo: “Temei a
Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a hora do Seu juízo. .” Ao erguerem eles este clamor, vi os que
estavam em trevas os empurrando com o lado e com os ombros. Então muitos que estimavam a
sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos, e se separaram desses grupos. Ao estarem
fazendo isto, homens pertencentes a diferentes grupos e por eles reverenciados passaram, alguns com
palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores, e reforçaram os laços que
estavam enfraquecendo. Então esses homens diziam constantemente: “Deus está conosco. Nós
estamos na luz. Temos a verdade. ”Interroguei quem eram esses homens, e foi dito que eram ministros
e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz, e não desejavam que outros a recebessem. . . .
“Ouvi então uma voz dizendo aos que tinham sido empurrados e escarnecidos: ‘Retirai-vos do
meio deles, não toqueis em coisas impuras.’ Em obediência a esta voz, grande número rompeu os laços
que os prendiam, e deixando os grupos que estavam em trevas, uniram-se aos que haviam
anteriormente conquistado sua liberdade, e jubilosamente com eles uniram suas vozes. Ouvi a voz de
fervente e agônica oração vinda de uns poucos que ainda permaneciam com os grupos que estavam
em trevas. Os ministros e líderes estavam passando em torno desses diferentes grupos, prendendo os
laços mais firmemente; mas ainda ouvi esta voz de fervente oração. Vi então os que haviam estado
orando estender as mãos em pedido de auxílio ao grupo unido que estava livre, regozijando em Deus.
A resposta deles, ao olharem ferventemente para o Céu, e apontarem para cima foi: ‘Retirai-vos do
meio deles, separai-vos.’ Vi indivíduos lutando por liberdade, e afinal quebraram os laços que os
ligavam. Eles resistiram aos esforços feitos para apertar os laços ainda mais, e recusaram atender às
repetidas asserções: ‘Deus está conosco.’ ‘Temos conosco a verdade.’” Primeiros Escritos, 240–242.
“A Terceira Mensagem Angélica deve percorrer a terra e despertar o povo e chamar sua atenção
para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Another angel unites his voice with the third angel, and
the earth is lighted with its glory. A luz aumenta e brilha para todas as nações da terra. Deve sair
como uma luz que queima. Ela será assistida com grande poder, até que seus raios de ouro caiam sobre
toda língua, todo povo e toda nação sobre a face de toda a terra. Deixe-me perguntar: o que você está
fazendo para se preparar para esse trabalho? Você está construindo para a eternidade? Você deve
lembrar que este anjo representa as pessoas que têm esta mensagem para dar ao mundo. Esta você
entre essas pessoas? Você realmente acredita que este trabalho no qual estamos engajados é
verdadeiramente a terceira mensagem angélica? Se assim for, então você entende que temos um
trabalho poderoso a fazer, e que deveríamos estar empenhados nisso. Devemos nos santificar por meio
de uma obediência estrita à verdade, colocando-nos em relação correta com Deus e seu trabalho. À
medida que a verdade é revelada, Satanás intensifica seu zelo para derrotar seu progresso
apresentando agradáveis enganos. Ao exortar-mos a verdade, ele incita seus erros. Ele vai incitar seus
agentes, em vista da vinda do Senhor, sair e clamar ‘eis! aqui esta Cristo! E eis, ali esta Cristo.’ E aqui
surge essa superstição, e surge aquela heresia. E me diga, o que devemos fazer sobre isso? Eu lhe direi:
podemos nos familiarizar com a Bíblia e ler o que diz o Senhor. Não apenas os ministros, mas todos os
que amam e temem a Deus, devem fazer o trabalho do Mestre; e isso é deixar a luz que ele lhe deu
brilhar antes de tudo.. Aqui estão dois grupos; um delas está sendo amarrado em pacotes para
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queimar, o outro está sendo amarrado pelos cordões da verdade e do amor. Satanás está ligando
seus seguidores com o trabalho da iniqüidade; Cristo é ligação que junta o seu povo em amor e fé no
cumprimento de seus mandamentos. E este trabalho aumentará mais e mais, e Satanás trabalhará para
dividir e separar o povo de Deus um do outro. E enquanto ele está fazendo esse tipo de trabalho, tenha
cuidado para que nenhum de vocês seja encontrado ajudando-o. Queremos deixar de lado nossa frieza
de coração e deixar que o amor, a terna compaixão, a verdadeira cortesia e o espírito de ternura entrem
em nosso meio. Aqui estamos no tempo de espera, no dia da preparação de Deus. Aqui neste mundo,
devemos nos adequar a essas grandes provações que logo se aproximam de nós. E, no entanto, alguns
de nós agem como se tivéssemos todo um milênio antes de nós para realizar o trabalho. Mas, o texto
diz, ‘Vigiai e orai; porque não sabeis quando é a hora.’ E o que Cristo disse a seus discípulos, eu digo a
você, ‘Olhai, vigiai e orai,’ que quando o Mestre vier a contar com seus servos, você poderá receber dele
a coroa da vida reservada para o vencedor, e se alegrar com ele em seu reino.” Review and Herald, Aug 18,
1885.
“Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada
pelo testemunho direto contido no conselho da Testemunha verdadeira à igreja de Laodicéia. Isto
produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a
verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Eles se levantarão contra isso, e isso é
o que causará um tremor entre o povo de Deus.
“Eu Vi que o testemunho da Testemunha não teve a metade da atenção que deveria ter O
solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não
desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento; todos os que o recebem
de verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados.
“Disse o anjo, ‘“Escute!”!’ Logo ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais,
soando todos em perfeitos acordes, suaves e harmônicos. Ultrapassava toda música que eu já ouvira,
parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão, e alegria enobrecedora e santa. Ela me penetrou
todo ser. Disse o anjo: ‘“Olha!” ’ Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo
fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e a orar com agonia de
espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada, e estavam revestidos de uma
armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu
rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado..
Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória
do Céu. Haviam alcançado a vitória, e esta suscitava neles a mais profunda gratidão, e santa e piedosa
alegria.
“Diminuíra o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham
sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam
suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar- se com perseverança, não as
alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que
aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles
não tinham poder.
.“Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder Isto
produzia efeito. Muitos tinham amarrados; algumas mulheres pelos maridos, e crianças por seus pais.
Os honestos, que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam.
Desaparecera todo temor que tinham dos parente. Haviam estado com fome e sede da verdade; esta
lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado essa grande mudança.
Um anjo respondeu:, ‘“Foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do
terceiro anjo.” ’
“Grande poder possuíam estes escolhidos. Disse o anjo: ‘“Olha!”’ Minha atenção foi dirigida
para os ímpios, ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e poder de Deus havia os
despertado e enraivecido. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a
multidão que tinha a luz e o poder de Deus. As trevas intensificavam-se em redor deles; no entanto,
permaneciam firmes, aprovados por Deus, e nEle confiantes. Vi-os perplexos; a seguir ouvi-os
clamando ardorosamente a Deus. Dia e noite não cessava seu clamor. ‘ “Seja feita, ó Deus, Tua vontade!
Se for para glorificar Teu nome, promove um meio para livramento de Teu povo! Livra-nos dos ímpios
que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte; mas Teu braço pode trazer salvação.“ Estas são todas as
palavras que posso lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição de sua indignidade, e manifestavam
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completa submissão à vontade de Deus; e, não obstante, como Jacó, cada um deles, sem exceção,
pleiteava e lutava ardorosamente por livramento.” Primeiros Escritos, 271, 272.

SETE E UM
O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo
templo, em cujo redor havia sete outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e
lírios. E vi as crianças subirem, ou, se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e
voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar
o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores; o buxo, o pinheiro, o
cipreste, a oliveira, a murta, a romãzeira e a figueira, curvada ao peso de seus figos
maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo
templo, Jesus levantou Sua bela voz e disse: “Somente os 144.000 entram neste
lugar”, e nós exclamamos: “Aleluia”!
Esse templo era apoiado por sete colunas, todas de ouro transparente,
engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso
descrever. Oh! se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um
pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam
gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Life Sketches, 217.
Sonhei que via um templo em que muitas pessoas se estavam reunindo.
Apenas os que se refugiassem naquele templo seriam salvos quando terminasse o
tempo; todos os que ficassem fora estariam para sempre perdidos. A multidão que se
achava fora e que prosseguia com seus vários interesses, caçoava e ridicularizava os
que estavam entrando no templo, e dizia-lhes que esse meio de segurança era um
sagaz engano e que, de fato, não havia perigo algum para se evitar. Chegaram a lançar
mãos de alguns para impedir-lhes a entrada.
Receosa de ser escarnecida, achei melhor esperar até que a multidão se
dispersasse ou até que eu pudesse entrar sem ser observada por eles. Mas o número
aumentava em vez de diminuir, e, receando ficar muito atrasada, saí apressadamente
de casa e atravessei a multidão. Na minha ansiedade por atingir o templo não notava
a multidão que me cercava nem com ela me ocupava. Entrando no edifício, vi que o
vasto templo era apoiado por uma imensa coluna, e a esta se achava amarrado um
cordeiro todo ferido e ensangüentado Nós que nos achávamos presentes parecíamos
saber que esse cordeiro fora lacerado e ferido por nossa causa. Todos os que
entravam no templo deveriam ir diante dele e confessar seus pecados.
Exatamente diante do cordeiro estavam assentos elevados, sobre os quais
sentava-se um grupo de pessoas que pareciam muito felizes. A luz celeste parecia
resplandecer-lhes no rosto, e louvavam a Deus e entoavam alegres cânticos de ação
de graças que se assemelhavam à música dos anjos. Esses eram os que se haviam
prostrado diante do Cordeiro, confessado seus pecados, recebido perdão, e agora, em
alegre expectativa, aguardavam algum acontecimento feliz.
Mesmo depois que entrei no edifício, sobreveio-me um receio, e uma sensação
de vergonha de que eu devesse humilhar-me diante daquele povo; mas eu parecia ser
compelida a ir para a frente, e vagarosamente caminhei em redor da coluna a fim de
defrontar-me com o cordeiro, quando uma trombeta soou, o templo foi abalado,
brados de triunfo se levantaram dos santos reunidos, e um intenso fulgor iluminou o
edifício: então tudo passou a ser trevas intensas. Toda aquela gente feliz
desaparecera com o fulgor, e fui deixada só no silencioso terror da noite. Primeiros
Escritos 78, 79.
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