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A obra de Deus na Terra apresenta, século após século,
uma surpreendente semelhança, em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos
no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos.
Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo
nos do passado, e a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. O
Grande Conflito, 343
Todas as mensagens que foram dadas de 1840-1844 têm
que ser fortificadas agora, porque existem muitas pessoas
que perderam sua posição. têm que chegar a todas as igrejas.
Disse Cristo: ”Bem-aventurados, porém, os vossos
olhos, porque vêem; e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram; e ouvir o que ouvis
e não ouviram.” [Mateus 13, 16–17]. Bem-aventurados
os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 e
1844. 21MR, 437
O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve iluminar a Terra toda com a sua glória
[Apocalipse 18:1–3]. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento
adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa
do poder de Deus; a mensagem do primeiro anjo foi levada
a todos os postos missionários do mundo, e nalguns países
houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado
em qualquer nação desde a Reforma do século XVI; mas
isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. O Grande Conflito, 611

Linha I – O Começo do Israel Antigo
A Linha de Reforma de Moisés
1. Escuridão: Causada pelo Mistério da Iniquidade
O CATIVEIRO NO EGITO

• Genesis 15:13-16
• Atos 7:6-7

Havia um estado de rebaixamento moral e corrupção, similar à condição de Sodoma pouco antes da sua destruição e à sua idolatria e escuridão espiritual, que prevalecia no Egito nos dias de Moisés. Spirit of Prophecy, volume
4, 190-191

Mistério da iniquidade: mistura das sementes

O Senhor permitiu que Seu povo Israel fosse escravo no Egito porque não andaram em Seus caminhos, mas O
desonraram por suas contínuas transgressões. Lá, submetidos à opressão e dura servidão, não podiam guardar o
sábado de Deus e, por sua prolongada convivência com uma nação de idólatras, tornou-se confusa e corrupta a
sua fé. A associação com os ímpios e incrédulos exercerá a mesma influência sobre aqueles que crêem na verdade
presente, a menos que mantenham o Senhor sempre diante de si, para que Seu Espírito lhes seja escudo. .. .. ” Cristo
Triunfante, 115

2. Tempo do Fim: Cumprimento de Uma Profecia
O NASCIMENTO DE MOISES

Profecia de José
• Genesis 50:24, 25

Nascimento de Moisés
• Atos7:17–21

O rei e seus conselheiros tiveram a esperança de subjugar os israelitas com rude trabalho, e assim diminuir seu
número e aniquilar-lhes o espírito independente. Fracassando na realização de seu propósito, recorreram a medidas
mais cruéis. Foram expedidas ordens às mulheres cujo emprego lhes dava oportunidade para executar o mandado, a
fim de destruírem as crianças hebréias do sexo masculino ao nascerem. Satanás foi o instigador disto. Sabia que um
libertador deveria levantar-se entre os israelitas; e, levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito
divino. As mulheres, porém, temiam a Deus, e não ousavam executar o cruel mandado. O Senhor aprovou o procedimento delas, e prosperou-as. O rei, irado pelo fracasso de seu desígnio, tornou a ordem mais insistente e ampla.
A nação inteira foi chamada a dar caça e a matar as suas vítimas indefesas. ‚Então ordenou Faraó a todo o seu povo,
dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida.‘
Enquanto este decreto estava em pleno vigor, um filho foi nascido a Anrão e Joquebede, israelitas devotos da
tribo de Levi. A criança era ‚um menino formoso‘; e os pais, crendo que o tempo do libertamento de Israel se estava
aproximando, e que Deus levantaria um libertador para Seu povo, resolveram que seu filhinho não fosse sacrificado.
8
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A fé em Deus fortalecia o seu coração, “e não temeram o mandamento do rei‘. Hebreus 11:23. Patriarcas e Profetas,
169.

400 anos & a 4ta geração
• Genesis 15:13-16

430 anos
• Êxodo 12:40–41
• Gal 3:17

3. Aumento de Conhecimento (Deselamento da Mensagem)
MOISÉS ENTENDE SEU TRABALHO

Começo na infáncia
Deus tinha ouvido as orações da mãe; fora recompensada a sua fé. Com profunda gratidão foi que ela deu início
à sua tarefa, agora sem perigos e feliz. Fielmente aproveitou a oportunidade para educar seu filho para Deus. Confiava em que ele fora preservado para alguma grande obra, e sabia que breve deveria ser entregue à sua régia mãe,
para ser cercado de influências que tenderiam a desviá-lo de Deus. Tudo isto a tornava mais diligente e cuidadosa
em sua instrução do que na dos demais filhos. Esforçou-se por embeber seu espírito com o temor de Deus e com o
amor à verdade e justiça, e fervorosamente orava para que ele pudesse preservar-se de toda a influência corruptora.
Mostrou-lhe a loucura e o pecado da idolatria, e cedo o ensinou a curvar-se e a orar ao Deus vivo, que unicamente
poderia ouvi-lo e auxiliá-lo em toda a emergência. Patriarcas e Profetas, 170.

Ela conservou consigo o rapaz tanto quanto pôde; foi, porém, obrigada a entregá-lo quando ele teve aproximadamente doze anos. Foi levado de sua humilde choupana ao palácio real, para a filha de Faraó, e se tornou seu filho.
Contudo, mesmo ali, ele não perdeu as impressões recebidas na infância. As lições aprendidas ao lado de sua mãe,
não as esquecia. Eram uma proteção contra o orgulho, a incredulidade e o vício, que cresciam por entre os esplendores da corte. Patriarcas e Profeta 170.4

De que grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mãe hebréia, sendo ela entretanto uma exilada e escrava! Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da
importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a este. Em parte muito grande, a
mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. Ela trata com mentes e caracteres em desenvolvimento, trabalhando não
somente para o tempo, mas para a eternidade. Está a semear sementes que brotarão e frutificarão, quer para o bem
quer para o mal. Ela não tem a desenhar formas de beleza na tela, ou esculpi-las no mármore, mas imprimir na alma
humana a imagem do divino. Especialmente durante os primeiros anos recai sobre ela a responsabilidade de formar
o caráter de seus filhos. As impressões então produzidas na mente destes, em desenvolvimento, permanecerão com
eles por toda a vida. Os pais devem dirigir a instrução e ensino de seus filhos enquanto muito pequenos, com o
objetivo de poderem eles ser cristãos. São postos sob o nosso cuidado para serem ensinados, não como herdeiros do
trono de um reino terrestre, mas como reis para Deus, a fim de reinarem pelos séculos eternos. Patriarcas e Profetas,
170.5
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Moisés mata um Egipcio
• Atos 7:23–25

Os anciãos de Israel foram instruídos pelos anjos de que o tempo para o seu libertamento estava próximo, e que
Moisés era o homem que Deus empregaria para realizar esta obra. Os anjos também instruíam a Moisés quanto
a havê-lo Jeová escolhido para quebrar o cativeiro de Seu povo. Supondo que deveriam obter sua liberdade, pela
força das armas, tinha ele a expectativa de levar o exército hebreu contra as hostes do Egito e, tendo isto em vista,
prevenia-se contra suas afeições, receando que, pelo seu apego à mãe adotiva ou a Faraó, não estivesse livre para fazer
a vontade de Deus. Patriarcas e Profetas, 171.

Tempo com Jetro
Moisés estivera a aprender muito que tinha de desaprender. As influências que o haviam cercado no Egito — o
amor de sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como o neto do rei, a dissipação de todos os lados, o requinte, a subtileza e o misticismo de uma religião falsa, o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da
arquitetura e escultura — tudo deixara profundas impressões em sua mente em desenvolvimento, e modelara, até
certo ponto, seus hábitos e caráter. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus podiam remover
estas impressões. Renunciar o erro e aceitar a verdade requeria da parte de Moisés mesmo uma luta tremenda; mas
Deus seria seu auxiliador quando o conflito fosse demasiado severo para a força humana. Patriarcas e Profetas, 173.
Deus transferiu Moisés das cortes de luxo, onde cada desejo lhe fora satisfeito, para uma escola mais privada.
Aqui, o Senhor podia ter comunhão com Moisés, e assim educá-lo para obter um conhecimento das dificuldades,
provações e dos perigos do deserto. Youth Instructor, 13 de dezembro, 1900.

4. Formalização da Mensagem
A SARÇA ARDENTE

Mensagem formalizada na sarça ardente
• Êxodo 3:1–4; 15-18
• Êxodo 4:21

5. Primeira Mensagem Fortalecida
A CIRCUMCISÃO

Tipo da Primeira Mensagem Angélica
• Êxodo 4:20, 24–26

Teste Inicia
• Êxodo 4:20

Em caminho, quando vinha de Midiã, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível, a respeito do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se o fosse imediatamente destruir.
10
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Explicação alguma se dera; Moisés, porém, lembrou-se de que havia desatendido um dos mandos de Deus; cedendo à persuasão de sua esposa, negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais moço. Deixara de
satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos do concerto de Deus com Israel; e tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel não poderia senão diminuir a força dos preceitos divinos sobre o
povo. Zípora, temendo que seu marido fosse morto, efetuou ela mesma o rito, e o anjo então permitiu a Moisés que
prosseguisse com a jornada. Em sua missão junto a Faraó, devia Moisés ser colocado em posição de grande perigo;
sua vida unicamente podia preservar-se pela proteção de santos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência
de um dever conhecido, não estaria livre de perigo; pois que não poderia estar protegido pelos anjos de Deus.
Patriarcas e Profetas, 178

Circumcisão Tipo do Batismo
• Colossenses 2:10-13

A mulher de moisés fica atrais
• Êxodo 4:20
• Ela viaja montada num jumento, mais volta antes de chegar ao Egito

Antes de chegar ao Egito, entretanto, ele mesmo achou melhor, para segurança deles, mandá-los voltar para casa,
em Midiã. Patriarcas e Profetas, 178.1

6. Fundamentos São Estabelecidos
SABADO

Sábado Restaurado
• Êxodo 4:29–31
• Êxodo 5:1–5

„Em seu cativeiro tinham os israelitas até certo ponto perdido o conhecimento da lei de Deus, e haviam-se afastado de seus preceitos. O sábado tinha sido geralmente desrespeitado, e as cobranças dos maiorais de tarefas tornaram
sua observância aparentemente impossível. Mas Moisés mostrara a seu povo que a obediência a Deus era a primeira
condição de livramento; e os esforços feitos para restaurar a observância do sábado vieram a ser notados pelos seus
opressores.“ Patriarcas e Profetas, 179

7. Atividade dos Enemigos
FARAÓ AUMENTA O TRABALHO

O Faraó responde ao descanso sabático com um aumento de trabalho
• Êxodo 5:5-12

O rei, inteiramente desperto, suspeitou dos israelitas o intuito de se revoltarem de seu serviço. O descontentamento era o resultado da ociosidade; ele faria com que nenhum tempo lhes fosse deixado para se formularem planos
perigosos. E imediatamente adotou medidas para cerrar os seus vínculos e aniquilar o seu espírito independente. No
mesmo dia foram expedidas ordens que tornassem seu trabalho ainda mais cruel e opressivo. Patriarcas e Profetas,
179
11
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8. Segunda Mensagem Chega
SERPENTES

Tipo da 2a mensagem angélica: marcando uma rejeição da verdade
• Êxodo 7:12, 13
• 2 Tim 3:8

O rei pediu um prodígio como prova de sua missão divina. Tinha sido indicado a Moisés e Arão como agir no
caso em que tal pedido fosse feito, e Arão tomou agora a vara, e lançou-a perante Faraó. Ela se tornou serpente. O
rei mandou chamar seus “sábios e encantadores” (Êxodo 7:11), dos quais “cada um lançou sua vara, e tornaram-se
em serpentes; mas a vara de Arão tragou as varas deles”. Êxodo 7:12. Então o rei, mais decidido do que nunca,
declarou serem os seus magos iguais em poder a Moisés e Arão; acusou os servos do Senhor como impostores, e
sentiu-se fora de perigo ao resistir a seus pedidos. Todavia, ao mesmo tempo em que desprezava sua mensagem, foi
reprimido pelo poder de Deus, de lhes fazer mal. Patriarcas e Profetas, 182.3
Os magos não fizeram realmente suas varas transformar-se em serpentes; mas, pela mágica, auxiliados pelo
grande enganador, foram capazes de produzir esta aparência. ...ele [Satanás] produziu uma contrafação. Patriarcas
e Profetas, 183.2
Faraó desejava justificar sua obstinação em resistir à ordem divina, e daí procurava ele algum pretexto para não
tomar em consideração os prodígios que Deus operara por meio de Moisés. Satanás deu-lhe exatamente o que ele
desejava. Pela obra que operara por intermédio dos magos, fez parecer aos egípcios que Moisés e Arão eram apenas
magos e encantadores, e que a mensagem que traziam não podia impor respeito como provinda de um Ser superior.
Assim a falsificação de Satanás cumpriu o seu objetivo de tornar ousados os egípcios em sua rebelião, e fazer com
que Faraó endurecesse o coração contra a convicção. Patriarcas e Profetas 183.3

Todavia, tinha ainda o príncipe do mal um objetivo de maior alcance ao manifestar seus prodígios por meio dos
magos. Ele bem sabia que Moisés, quebrando o jugo do cativeiro de sobre os filhos de Israel, prefigurava Cristo, que
devia destruir o reino do pecado na família humana. Sabia que quando Cristo aparecesse, grandes milagres seriam
operados como prova para o mundo de que Deus O enviara. Satanás temia perder o seu poder. Contrafazendo a
obra de Deus, efetuada por meio de Moisés, esperava não somente evitar o livramento de Israel, mas exercer influência através dos séculos futuros, para destruir a fé nos milagres de Cristo. Satanás está constantemente procurando
contrafazer a obra de Cristo, e estabelecer seu poder e pretensões. Leva os homens a explicar os milagres de Cristo,
fazendo parecer que são o resultado da perícia e poder humanos. Destrói assim em muitas mentes a fé em Cristo
como o Filho de Deus, e os leva a rejeitar os graciosos oferecimentos de misericórdia pelo plano da redenção. Patriarcas e Profetas, 183.4

9. Segunda Mensagem Fortalecida
DEZ PRAGAS

• Agua en sangue – Êxodo 7:15–25
• Rãs – Êxodo 8:1–15
• Piolhos – Êxodo 8:16–19
• Moscas – Êxodo 8:20–32
• Plaga sobre o gado – Êxodo 9:1–7
• Plaga das úlceras – Êxodo 9:8–12
12
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• Saraiva – Êxodo 9:13–35
• Gafanhotos – Êxodo 10:1–20
• Trevas – Êxodo 10:21–29

Foi a mão de Deus, e não influência ou poder humano possuído por Moisés e Arão, o que operou os prodígios
que exibiram perante Faraó. Estes sinais e prodígios eram destinados a convencer Faraó de que o grande “EU SOU”
enviara Moisés, e de que era dever do rei deixar Israel ir, para que pudessem servir ao Deus vivo. Patriarcas e Profetas,
183
Ainda o coração de Faraó se tornou mais endurecido. E então o Senhor lhe enviou uma mensagem, declarando:
“Esta vez enviarei todas as Minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que
saibais que não há outro como Eu em toda a terra. [...] Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o Meu poder
em ti.” Não que Deus lhe tivesse dado existência para este fim; mas Sua providência encaminhara os acontecimentos
de modo a colocá-lo no trono, no próprio tempo destinado ao libertamento de Israel. Embora este altivo tirano
houvesse pelos seus crimes se privado das misericórdias de Deus, todavia a vida lhe fora preservada para que mediante sua teimosia, o Senhor pudesse manifestar Seus prodígios na terra do Egito. A disposição nos acontecimentos
é da providência de Deus. Ele poderia ter posto no trono um rei mais misericordioso, que não tivesse ousado resistir
às poderosas manifestações do poder divino. Mas nesse caso os propósitos do Senhor não se teriam cumprido. Foi
permitido que Seu povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios, para que não se enganassem com
relação à influência aviltante da idolatria. Em Seu trato com Faraó, o Senhor manifestou Seu ódio à idolatria, e Sua
decisão de punir a crueldade e a opressão. Patriarcas e Profetas, 186.2

10. Terceira Mensagem Chega: Juízo
DÉCIMA E ÚLTIMA PRAGA

Juízo final declarado deste o início
• Êxodo 4:22-23

Quando o pedido para o livramento de Israel fora pela primeira vez apresentado ao rei do Egito, fizera-se a advertência das mais terríveis pragas. ...
O juízo de que o Egito fora em primeiro lugar advertido, deveria ser o último a ser mandado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia. Tem terno cuidado pelos seres formados à Sua imagem. Se a perda das suas colheitas,
rebanhos e gado, houvesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos; mas a nação
obstinadamente resistiu à ordem divina, e agora o golpe final estava prestes a ser desferido. Patriarcas e Profetas, 191

Fim do fortalecimento do 2do Anjo
• Êxodo 11:1

Os gentis dão seu apoio financeiro
• Êxodo 11:2–3

Pascoa: 2 clases são revelados - Selado ou Morte
• Êxodo 11:4–8

Rejeição da verdade
• Êxodo 11:9–10
13
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11. O número 7
FESTA DOS PÃES ÁZIMOS

Festa dos Pães Ázimos Durava 7 Dias
A Páscoa era seguida pela festa dos sete dias de pães asmos. No segundo dia da festa, os primeiros frutos da colheita anual, um molho de cevada, eram apresentados ao Senhor. Todas as cerimônias da festa eram símbolos da obra
de Cristo. A libertação de Israel do Egito era uma lição objetiva da redenção, que a Páscoa se destinava a conservar
na memória. O cordeiro imolado, o pão asmo, o molho dos primeiros frutos, representavam o Salvador. Desejado
de Todas as Nações, 46

12. Desapontamento
• Êxodo 14:10–12

A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou Seu povo no
movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento fora
provada a sua fé, como o foi a dos hebreus no Mar Vermelho. O Grande Conflito, 457

13. O Quarto Anjo Chega
TESTE: MANÁ

• Êxodo 16:4–5
• Êxodo 16:22–30

Antes de ser dada a lei no Sinai, Deus operou um milagre a cada semana para impressionar o povo com a santidade do sábado. Fez chover maná do céu para seu alimento, e cada dia juntavam esse maná, colhendo no sexto dia
o dobro do que de costume, segundo as orientações de Moisés. Cristo Triunfante, 102.

Tempo de Tardança
• Êxodo 19:10, 11

Deus Se propunha fazer da ocasião em que falaria a Sua lei uma cena de terrível grandeza, à altura do exaltado
caráter da mesma. O povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus, deviam
ser consideradas com a maior reverência. ... Durante esses dias intermediários, todos deviam ocupar o tempo em
preparação solene para comparecer perante Deus. Suas pessoas e vestes deviam estar livres de impureza. E, ao indicar-lhes Moisés os pecados, deviam dedicar-se à humilhação, jejum e oração, a fim de que o coração deles da fosse
limpo da iniqüidade.
A preparação fora feita, conforme o mandado; e, em obediência a outra ordem, determinou Moisés que fosse colocado um obstáculo em redor do monte, para que nem homem nem animal pudesse introduzir-se no recinto sagrado. Se algum se arriscasse a tão-somente tocá-lo, o castigo seria a morte instantânea. Patriarcas e Profetas, 213–214
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14. Pentecoste
RECEBENDO A LEI NO MONTE SINAÍ

Entrando no pacto
Mais uma vez, em Lev. 23:15, 16, nós temos o tempo da festa das semanas, ou, como é chamado, o Pentecostes,
que é o quinquagésimo dia. Este foi o aniversário da descida do Senhor no monte Sinai e deu a lei; e foi cumprida,
como aprendemos de Atos 2: 1-4, quando o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso, e línguas como de
fogo fendidos {Aug 22, 1844 SSS, TRMC 4.1}
• Lev 23:15-21

Cinqüenta dias depois, a partir da oferta das primícias, vinha o Pentecostes, também chamado a festa da ceifa,
e festa das semanas. Como expressão de gratidão pelo cereal preparado como alimento, dois pães assados com
fermento eram apresentados diante de Deus. O Pentecostes ocupava apenas um dia, que era dedicado ao culto
religioso. Patriarcas e Profetas, 396.2
• Êxodo 19: 18,19

Na manhã do terceiro dia, volvendo-se os olhares de todo o povo para o monte, o cimo deste estava coberto de
uma nuvem densa, que se tornou mais negra e compacta, descendo até que toda a montanha foi envolta em trevas
e terrível mistério. Então se ouviu um som como de trombeta, convocando o povo para encontrar-se com Deus; e
Moisés guiou-os ao pé da montanha. Da espessa treva chamejavam vívidos relâmpagos, enquanto os ribombos do
trovão ecoavam e tornavam a ecoar por entre as montanhas circunvizinhas. ‚E todo o Monte de Sinai fumegava,
porque o Senhor descera sobre ele em fogo; e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia
grandemente.‘ ‚A glória do Senhor era como fogo devorador no cume do monte‘, à vista da multidão congregada.
‚E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira.‘ Tão terríveis eram os sinais da presença de Jeová que as
hostes de Israel tremeram de medo, e caíram prostrados perante o Senhor. Mesmo Moisés exclamou: ‚Estou todo
assombrado, e tremendo‘. Hebreus 12:21. Patriarcas e Profetas, 214.
Assim os filhos de Israel foram denominados povo especial. Por meio de soleníssimo concerto comprometeramse a ser leais a Deus. Ordenou-se, então, que o povo se preparasse para ouvir a lei. Na manhã do terceiro dia foi
ouvida a voz de Deus. Falando da espessa escuridão que O envolvia, encontrando- Se Ele sobre o monte, rodeado
de um séquito de anjos, o Senhor deu a conhecer a Sua lei. Fundamentos da Educação Cristã, 506
Nunca, desde que o homem foi criado, se testemunhou uma manifestação de poder divino como a que houve
quando a lei foi proclamada do Sinai. .. .. .. Por entre as mais tremendas convulsões da natureza, a voz de Deus,
semelhante a uma trombeta, foi ouvida da nuvem. A montanha abalou-se da base ao cume, e as hostes de Israel, pálidas e a tremer de terror, caíram sobre seus rostos em terra. Aquele cuja voz então abalou a Terra, declarou: “Ainda
uma vez comoverei, não só a Terra, senão também o céu. Maranata — O Senhor Vem!, 34.

No mesmo dia que os 10 mandamentos são dados, Êxodo cap. 21–23 são comunicados a Moises
• Êxodo 20:18-21
• Exo Ch. 21-23
• Exo 24:3-4a

15
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Ratificação do pacto (Antes que as duas táboas são dadas)
• Exo 24:4b-8

Seguiu-se então a ratificação do concerto. Foi construído um altar ao pé da montanha, e ao lado dele ergueram-se
doze colunas, “segundo as doze tribos de Israel”, em testemunho de sua aceitação do concerto. Foram então apresentados sacrifícios pelos moços escolhidos para tal ato.
Havendo aspergido o altar com o sangue das ofertas, Moisés “tomou o livro do concerto, e o leu aos ouvidos do
povo”. Assim foram solenemente proferidas as condições do concerto, e todos ficaram na liberdade de escolherem
conformar-se com as mesmas ou não. Tinham a princípio prometido obedecer à voz de Deus; mas haviam depois
disto ouvido proclamar a Sua lei; e seus princípios tinham sido particularizados, para que pudessem saber o quanto
este concerto abrangia. Outra vez o povo respondeu unanimemente: “Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e
obedeceremos.” “Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue
[...] e aspergiu não só o próprio livro como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus
vos tem mandado”. Hebreus 9:19, 20. Patriarcas e Profetas, 220

10 Mandamentos = Pacto
• Deu 4:13
• Deu 5:2,3
• Deu 8:18
• Deu 9:9, 11, 15

Tempo de Tardança
• 6+40 dias para receber a lei = Estabelecimento do pacto
• Exo 24:1,2, 9-18

Durante este período de espera, houve tempo para meditarem na lei de Deus que tinham ouvido, e prepararem o
coração para receber novas revelações que Ele lhes poderia fazer. Não tinham tempo demasiado para este trabalho;
e se houvessem estado assim a procurar uma compreensão mais clara dos mandamentos de Deus, e a humilhar seus
corações diante dEle, teriam sido protegidos contra a tentação. Mas não fizeram isto; e logo se tornaram descuidados, desatentos e desordenados. Era este o caso especialmente com a “mistura de gente”. Êxodo 12:38. Estavam impacientes por se verem em caminho para a Terra da Promessa, aquela terra que manava leite e mel. Era unicamente
sob a condição de obediência que a bela terra lhes fora prometida; mas haviam perdido de vista esse fato. Alguns
havia que sugeriam a volta para o Egito; mas a maior parte do povo estava decidida a não mais esperar por Moisés,
quer fosse para seguir para Canaã quer fosse para voltar para o Egito. Patriarcas e Profetas, 223.2

15. Juízo
BEZERRO DE OURO

• Exo 32:26-28

Poucos dias apenas se haviam passado desde que os hebreus fizeram um concerto solene com Deus, para obedecerem à Sua voz.
Moisés no monte foi avisado da apostasia no acampamento, e ordenou-se-lhe voltar sem demora. ... Deus po16
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deria ter sustado aquele movimento ao início; mas permitiu que chegasse a este ponto, para que pudesse ensinar a
todos uma lição em Seu castigo à traição e apostasia. Patriarcas e Profetas, 225.3
O concerto de Deus com Seu povo havia sido anulado ... Seus pecados já os haviam privado do favor de Deus,
e a justiça exigia sua destruição. O Senhor, então, propôs-Se a destruí-los e fazer de Moisés uma poderosa nação.
Patriarcas e Profetas, 225.4
Aproximando-se do acampamento, viram o povo a aclamar e dançar, em redor de seu ídolo. Era uma cena de
alvoroço gentílico, imitação das festas idólatras do Egito; mas quão diverso do solene e reverente culto de Deus!
Moisés ficou consternado. Acabava de vir da presença da glória de Deus, e, embora tivesse sido avisado do que
estava acontecendo, não estava preparado para aquela hedionda mostra de degradação em Israel. Acendeu-se-lhe a
ira. Para mostrar aversão pelo crime do povo, arrojou as tábuas de pedra, e elas se quebraram à vista de todos, significando com isto que, assim como haviam quebrantado seu concerto com Deus, assim Deus quebrava Seu concerto
com eles. Patriarcas e Profetas, 227.2
Com terrível severidade devia o mal ser excluído. De pé à porta do acampamento, Moisés chamou ao povo:
“Quem é do Senhor, venha a mim”. Êxodo 32:26. Aqueles que se não haviam unido à apostasia, deviam tomar posição à destra de Moisés; os que eram culpados, mas que se arrependeram, ficariam à esquerda. A ordem foi obedecida. Verificou-se que a tribo de Levi não tomara parte no culto idólatra. Dentre outras tribos grande número havia
dos que, embora houvessem pecado, exprimiam agora o seu arrependimento. Mas uma grande multidão, maior
parte daquela mistura de gente que instigara a execução do bezerro, obstinadamente persistiu em sua rebelião. Em
nome do “Senhor Deus de Israel”, Moisés agora ordenou àqueles à sua direita, que se haviam conservado inculpados
de idolatria, que cingissem suas espadas e matassem a todos os que persistiam na rebelião. ... mas todos os que se
arrependeram e se humilharam foram poupados. Patriarcas e Profetas, 229.1
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A Linha de Reforma de Cristo Lucas 1:79
1. Trevas
• Lucas 1:79

À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera, e a esperança deixara, por assim dizer, de
iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas. Para a massa do povo, a morte era um terrível
mistério; para além, a incerteza e as sombras. Não era só o pranto das mães de Belém, mas o clamor do grande
coração da humanidade, que chegou ao profeta através dos séculos — a voz ouvida em Ramá, “lamentação, choro
e grande pranto: Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem”. Mateus
2:18. Na “região da sombra da morte”, sentavam-se os homens sem consolação. Com olhares ansiosos, aguardavam a vinda do Libertador, quando as trevas seriam dispersas, e claro se tornaria o mistério do futuro. Desejado de
Todas as Nações, 19.

Mistério da Iniquidade
Influência da Educação Grega e Decadência Romana
Educação Grega contaminou a fé Hebraica

„Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade, era considerada sob a maldição de Deus. Todavia, o ensino se tornara formal. A tradição havia em alto grau sobrepujado as
Escrituras. A verdadeira educação teria levado os jovens a “que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, O
pudessem achar”. Atos 17:27. Mas os mestres judeus davam atenção a questões cerimoniais. A mente era sobrecarregada com matéria sem valor para o que a aprendia, e que não seria reconhecida na escola superior das cortes do
alto. A experiência obtida mediante a aceitação individual da Palavra de Deus, não tinha lugar no sistema educativo.
Absorvido na rotina das coisas exteriores, o estudante não encontrava horas de sossego para estar com Deus. Não
Lhe escutava a voz falando ao coração. Em sua procura de conhecimentos, desviava-se da Fonte de sabedoria. Os
grandes elementos do serviço de Deus eram negligenciados, obscurecidos os princípios da lei. O que se considerava
como educação superior constituía o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Sob a influência dos rabis, as
faculdades dos jovens eram reprimidas. Seu espírito se tornava constrangido e estreito.
O menino Jesus não Se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi Seu primeiro mestre humano. Dos lábios
dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por Ele ditas a Moisés para Israel,
eram-Lhe agora ensinadas aos joelhos de Sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas
dos rabis. Não necessitava da educação obtida de tais fontes; pois Deus Lhe servia de instrutor.“ O Desejado de Todas
as Naçoes, 40.
Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos
rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender
a interpretar as Escrituras. Chamou-o ao deserto, a fim de aprender acerca da natureza, e do Deus da natureza. O
Desejado de Todas as Naçoes, 60.
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2. O Tempo do Fim (Cumprimento de uma profecia)
NASCIMENTO DE CRISTO

Joao Batista
• Lc 1:5-7
• Mal 3:1
• Mal 4:5-6

Jesus Cristo
• Is 7:14
• Mt 1:21-23
• Mq 5:2

3. Aumento de Conhecimento (Desselamento da Mensagem)
NASCIMENTO & INFÂNCIA DE JESUS

Sábios do Oriente
• Mateus 2:1–2

A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Ao estudarem esses magos o céu estrelado,
procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais
claro entendimento, voltaram-se para as Escrituras dos hebreus. Os magos souberam, com alegria, que Seu advento
estava próximo, e que todo o mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. O Desejado de Todas as
Nações, 33

Pastores
• Lucas 2:9-11

„Deus declara, ”Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca.“ „Ao justo, nasce luz nas
trevas.“ Isaias 44:3; Salmo 112:4. Os brilhantes raios, que descem do trono de Deus, iluminarão os que andam
em busca de luz e a aceitam com alegria. Nos campos em que o jovem Davi guardara seus rebanhos, havia ainda
pastores vigiando durante a noite. Nas horas caladas, conversavam entre si acerca do prometido Salvador, e oravam
pela vinda do Rei ao trono de Davi.“ O Desejado de Todas as Nações, 24

Simeão e Ana
• Lucas 2:25, 34-37

Também Ana, uma profetisa, entrou e confirmou o testemunho de Simeão a respeito de Cristo. Ao falar Simeão,
seu rosto iluminou-se com a glória de Deus, e ela derramou suas sinceras ações de graças por lhe haver sido per19
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mitido contemplar o Cristo do Senhor. Esses humildes adoradores não haviam estudado em vão as profecias. O
Desejado de Todas as Nações, 30

No entanto, Maria não compreendia a missão de Cristo. Simeão profetizara dEle como uma luz para os gentios,
bem como uma glória para Israel. Assim o anjo anunciara Seu nascimento como novas de grande alegria para todos
os povos. Deus estava procurando corrigir a estreita concepção judaica da obra do Messias. Desejava que os homens
O olhassem, não somente como o libertador de Israel, mas como o Redentor do mundo. Muitos anos, porém,
deviam passar antes de a própria mãe de Jesus poder compreender Sua missão. O Desejado de Todas as Nações, 30.

Profecias do AT e Sacerdocio
• Miqueias 5:2

Começo do Ministério com 30 anos
• Sacerdotes: Números 4:3,23,30,47
• José: Genesis 41:46
• 2 Samuel 5:4

Cristo: 70 semanas
• Daniel 9:25
• Esdras 7:7

4. Formalização da Mensagem
O MINISTÉRIO DE JOÃO BATISTA

• Malaquias 3:1
• Mateus 11:13, 14
• Lucas 3:3, 4

A dificuldade a ser encontrada por João era muito maior do que aquela encontrada pelos que preparavam o caminho para os reis terrenos. Os corações dos homens... estavam cheios de... iniquidade. Eles não seriam impressionado
por uma mensagem de misericórdia e amor. Eles eram... uma geração de víboras, ele deus a eles reprovações cruéis
por causa da suas justiça própria...
A mensagem de João Batista foi uma mensagem nova e surpreendente, e não poderia ser interligado com as
superstições e tradições dos fariseus. Os discípulos de João não deveriam pensar que sua abnegação, seu auto-sacrifício, suas orações, suas devoções, seus jejuns, eram como os dos fariseus. ...
A obra de João era expôr o caráter das obras dos fariseus, colocando suas tradições e heresias na sua verdadeira
luz diante as pessoas. Review and Herald, April 3, 1894
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Arrependei-vos pois o Reino dos Céus está às Portas: João Batista
• Mateus 3:1, 2

Não revelara Deus desde o início o tempo exato do primeiro advento; e mesmo quando a profecia de Daniel
tornou este fato conhecido, nem todos interpretaram corretamente a mensagem. Profetas e Reis, 359.4
A doutrina que João pregava era, primeiro, arrependimento dos pecados passado; e então, ‘O reino dos céus
está proximo.’ Eles devem mostrar arrependimento para com Deus; em seguida, eles estariam preparados para
mostrar fé no que estava prestes a declarar-se-lhes. A verdade deve ser autorizado a exercer o seu poder de limpeza
sobre a vida desses governantes. Review and Herald, November 28, 1907 par. 7

5. 1ero Anjo Fortalecido
BATISIMO 27DC

Símbolo Divino
• Mat 3:13, 16, 17

Testemunho de João
• João 1:31, 32

Um Evento Mundial
• Mateus 3:5
• Lc 3:21
• DA 111.3-112.3

O Tempo esta Cumprido: Jesus Cristo
• Marcos 1:14,15

O Reino de Deus esta próximo: Os Discipulos
• Mateus 10:5-7

O que os discípulos haviam anunciado em nome do Senhor, era correto em todos os pormenores, e os acontecimentos preditos estavam mesmo então a ocorrer. ‚O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo‘, havia
sido a sua mensagem. À terminação do “tempo” — as sessenta e nove semanas de Daniel 9, as quais se deveriam
estender até ao Messias, “o Ungido” — Cristo recebera a unção do Espírito, depois de batizado por João, no Jordão.
E “o reino de Deus”, que eles declararam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Este reino não era,
como eles haviam sido ensinados a crer, um domínio terrestre. Tampouco devia ser confundido com o reino futuro,
imortal que será estabelecido quando ... Conforme é usada na Bíblia, a expressão “reino de Deus” designa tanto o
reino da graça como o de glória. ... O Grande Conflito, 346.
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Cristo Ungido em 27 DC
• Daniel 9:24

O tempo do primeiro advento e de alguns dos principais eventos relacionados com as funções da vida do Salvador, foi feito conhecido pelo anjo Gabriel a Daniel. “Setenta semanas”, disse o anjo, “estão determinadas sobre o teu
povo, e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e para expiar a iniqüidade, e
trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos santos”. Daniel 9:24. Um dia na profecia
representa um ano. Números 14:34; Ezequiel 4:6. As setenta semanas, ou quatrocentos e noventa dias, representam
quatrocentos e noventa anos. É dado um ponto de partida para este período: “Sabe e entende: desde a saída da
ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o Príncipe, sete semanas, e sessenta e duas semanas”
(Daniel 9:25), sessenta e nove semanas, ou quatrocentos e oitenta e três anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, completada pelo decreto de Artaxerxes Longímano (Esdras 6:14; 7:1, 9), entrou em vigor no outono de 457
a.C. Partindo desta data os quatrocentos e oitenta e três anos se estendem até o outono de 27 d.C. De acordo com
a profecia, este período devia alcançar o Messias, o Ungido (Em 27 d.C.), Jesus recebeu em Seu batismo a unção
do Espírito Santo, e pouco depois deu início ao Seu ministério. Então foi proclamada a mensagem: “O tempo está
cumprido”. Marcos 1:15. Profetas e Reis, 358
Então, disse o anjo: “Ele confirmará o concerto com muitos por uma semana”... Durante sete anos desde o
início do ministério do Salvador, o evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus: três e meio anos pelo
próprio Cristo e depois pelos apóstolos. “Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares”.
Daniel 9:27. Na primavera de 31 d.C., Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Então o véu do
templo fendeu-se em duas partes, mostrando que a santidade e o significado do sacrifício expiatório tinham findado. Chegara o tempo para que o sacrifício terrestre e a oferta de manjares cessassem. Profetas e Reis, 359

Rejeição da 1M pelos Escribas e Fariseus
• Lc 7:29-30

6. O Tempo da Visitacao
Os judeus interpretaram e aplicaram mal a Palavra de Deus, e não conheceram o tempo de sua visitação. Os
anos do ministério de Cristo e Seus apóstolos — os últimos anos de graça para o povo escolhido — passaram-nos
tramando a destruição dos mensageiros do Senhor. Terrestres ambições os absorviam, e o oferecimento do reino
espiritual foi-lhes feito em vão. Assim hoje o reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens, e não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do rápido aproximar do reino de Deus. Desejado de Todas as
Nações, 157.2

7. Fundamentos São Estabelecidos
JESUS

Jesus o Fundamento
• Isaías 28:16
• 1 Coríntios 3:11

Perguntam-me acerca da lei em Gálatas. Que lei é o aio que nos deve levar a Cristo? Respondo: Tanto o código
cerimonial como o moral, dos Dez Mandamentos.
22
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Cristo foi a base de toda a economia judaica. A morte de Abel foi conseqüência de recusar-se Caim a aceitar o
plano de Deus na escola da obediência, isto é, salvar-se pelo sangue de Jesus Cristo, simbolizado pelas ofertas sacrificais que apontavam para Cristo. Caim recusou-se a derramar o sangue que tipificava o sangue de Cristo, o qual ia
ser derramado pelo mundo. Toda essa cerimônia foi preparada por Deus, e Cristo tornou- Se o fundamento de todo
o sistema. Este é o princípio da obra da lei, como aio a levar pecaminosos instrumentos humanos à consideração de
Cristo — o fundamento de toda a organização judaica. Mensagens Escolhidas 1, 233
Não tomeis a posição de que os homens podem ser movidos pela apresentação do amor de Deus só. Você pode
construir uma boa estrutura, mas é sem fundamento. Cavar fundo, estabelecer as bases somente em Cristo - um
Redentor crucificado, que morreu para o transgressor que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Como? Apenas
por voltar a sua lealdade a santa lei de Deus. 1888 783.1
Para os que crêem, Cristo é o firme Fundamento. Atos dos Apóstolos, 97

Teste De 3 Passos Inicia
• Lucas 4:1-3, 5-7, 9-11, 13-14

Muitos há que não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua própria
vida; pouco interesse tem para eles. Mas, essa luta repete-se nos domínios de cada coração. Ninguém abandona
jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus, sem enfrentar os assaltos de Satanás. As sedutoras sugestões a que
Cristo resistiu, foram as mesmas que tão difícil achamos vencer. A pressão que exerciam sobre Ele era tanto maior,
quanto Seu caráter era superior ao nosso. Com o terrível peso dos pecados do mundo sobre Si, Cristo suportou a
prova quanto ao apetite, o amor do mundo e da ostentação, que induz à presunção. Foram essas as tentações que
derrotaram Adão e Eva, e tão prontamente nos vencem. Desejado de Todas as Nações, 71.5
Quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai. Absorto em comunhão com Deus, foi erguido
acima da fraqueza humana. Mas a glória afastou-se, e Ele foi deixado a lutar com a tentação. Ela O apertava a todo
instante. Sua natureza humana recuava do conflito que O aguardava. Durante quarenta dias, jejuou e orou. Fraco
e emagrecido pela fome, macilento e extenuado pela angústia mental, “o Seu parecer estava tão desfigurado, mais
do que o de outro qualquer, e a Sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens”. Isaías 52:14. Era então a
oportunidade de Satanás. Julgou poder agora vencer a Cristo. Desejado de Todas as Nações, 73.1
Jesus saiu vitorioso da segunda tentação, e então Satanás se manifesta em seu verdadeiro caráter. Não se apresenta, todavia, como aquele horrível monstro de pés de cabra e asas de morcego. Embora decaído, é um poderoso anjo.
Declara-se o chefe da rebelião, e o deus deste mundo. Desejado de Todas as Nações, 80.1
A vitória de Cristo fora tão completa, como o tinha sido o fracasso de Adão. Desejado de Todas as Nações, 81.3

8. Atividade dos Enemigos
CONTAMINAÇÃO DO TEMPLO

• Joao 2:13-17
• DA 100.5-101.1
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Todo judeu tinha por dever pagar anualmente meio siclo como “resgate da sua alma” (Êxodo 30:12-16); e o
dinheiro assim obtido era empregado para manutenção do templo. Além disso, levavam-se grandes somas, como
ofertas voluntárias, para serem depositadas no tesouro do templo. E exigia-se que todo dinheiro estrangeiro fosse
trocado por uma moeda chamada o siclo do templo, a qual era aceita para o serviço do santuário. A troca do dinheiro dava lugar a fraude e extorsão, havendo descaído em desonroso tráfico, fonte de lucros para os sacerdotes.
DTN 100.4
Os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos, e dividiam o proveito com os sacerdotes e
principais, que enriqueciam assim à custa do povo. Ensinara-se aos adoradores que, se não oferecessem sacrifícios,
as bênçãos de Deus não repousariam sobre seus filhos e sua terra. Assim era garantido elevado preço pelos animais;
porque, depois de vir de tão longe, o povo não queria voltar para casa sem realizar o ato de devoção que ali o levara.
DTN 100.5
Grande era o número de sacrifícios oferecidos por ocasião da Páscoa, e avultadas as vendas no templo. A conseqüente confusão dava a idéia de uma ruidosa feira de gado, e não do sagrado templo de Deus. Ali se podiam ouvir
ásperos ajustes de compras, o mugir do gado, o balir de ovelhas, o arrulho de pombos, de mistura com o tinir de
moedas e violentas discussões. Tão grande era a confusão, que os sacerdotes eram perturbados, e as palavras dirigidas
ao Altíssimo, afogadas pelo tumulto que invadia o templo. Os judeus orgulhavam-se extremamente de sua piedade.
Regozijavam-se por causa de seu templo, e reputavam blasfêmia uma palavra proferida em desmerecimento do
mesmo; eram muito rigorosos quanto à execução das cerimônias com ele relacionadas; o amor do dinheiro, porém,
desfazia todos os escrúpulos. Mal se apercebiam de quão longe tinham sido levados do original desígnio do serviço
instituído pelo próprio Deus. DTN 101.1

9. Chegada da 2da Mensagem
PURIFICAÇÃO DO TEMPLO

Primeira Purificação do Templo
• João 2:13–17
• Sal 69:9
• Mal 3:1

• DTN 102.1–3

1ra Páscoa - 46 anos e 3 dias
• Joao 2:18-21

A multidão que fugira do templo, passado algum tempo, foi voltando devagar. Haviam-se recobrado em parte
do terror que deles se apoderara, mas suas fisionomias exprimiam irresolução e timidez. Olhavam com pasmo as
obras de Jesus, e ficavam convencidos de que nEle tinham cumprimento as profecias concernentes ao Messias. O
pecado de profanação do templo cabia, em grande parte, aos sacerdotes. Fora por arranjos da parte deles que o
pátio se transformara em mercado. O povo era relativamente inocente. Foi impressionado pela divina autoridade
de Jesus; mas para ele a influência dos sacerdotes e principais era suprema. Estes consideravam a missão de Cristo
como uma inovação, e punham em dúvida Seu direito de interferir naquilo que era permitido por autoridades do
templo. Ofenderam-se por haver sido interrompido o comércio, e sufocaram as convicções originadas pelo Espírito
Santo. DTN 105.5
Mais que quaisquer outros, deviam os sacerdotes e principais ter visto que Jesus era o ungido do Senhor; pois
tinham nas próprias mãos os rolos que Lhe descreviam a missão, e sabiam que a purificação do templo era uma
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manifestação de poder sobre-humano. A despeito de aborrecerem a Jesus, não se podiam eximir ao pensamento de
que fosse um profeta enviado por Deus, para restaurar a santidade do templo. Com uma deferência nascida desse
temor, a Ele se dirigiram com a indagação: “Que sinal nos mostras para fazeres isto?” João 2:18. DTN 106.1
Jesus lhes mostrara um sinal. Fazendo com que a luz brilhasse no coração deles, e realizando em sua presença as
obras que o Messias devia efetuar, dera convincentes provas de Seu caráter. Ora, ao pedirem um sinal, respondeulhes por meio de uma parábola, mostrando que lhes lia a malevolência, e via a que ponto esta os levaria. “Derribai
este templo”, disse, “e em três dias o levantarei”. João 2:19. DTN 106.2
Essas palavras encerravam um duplo sentido. Ele não Se referia somente à destruição do templo judaico e do
culto, mas a Sua própria morte — a destruição do templo de Seu corpo. Esta os judeus estavam já tramando.
Quando os sacerdotes e principais voltaram ao templo, haviam-se proposto matar Jesus, livrando- se assim do perturbador. Ao apresentar-lhes Ele seus desígnios, porém, não O compreenderam. Tomaram- Lhe as palavras como
se aplicando ao templo de Jerusalém, e exclamaram com indignação: “Em quarenta e seis anos foi edificado este
templo, e Tu o levantarás em três dias?” Acharam então que Jesus lhes justificara a incredulidade, e confirmaram
sua rejeição dEle. DTN 106.3
Não era intenção de Jesus que Suas palavras fossem compreendidas no momento pelos incrédulos judeus, nem
mesmo pelos discípulos. Sabia que seriam torcidas pelos inimigos, e voltadas contra Ele próprio. Em Seu julgamento, seriam apresentadas como acusação, sendo-Lhe, no Calvário, arremessadas como insulto. Explicá-las, no
entretanto, seria dar a conhecer aos discípulos Seus sofrimentos, trazendo sobre eles uma dor que ainda não estavam
aptos a suportar. E uma exposição delas seria desvendar prematuramente aos judeus o resultado de seus preconceitos
e incredulidade. Já tinham entrado num caminho em que deliberadamente haviam de prosseguir, até que Ele fosse
levado como ovelha ao matadouro. DTN 106.4

Uma Nova determinação para Parar Cristo
O êxito da obra de Cristo, recebido pelo Batista com tanta alegria, foi também anunciado às autoridades em
Jerusalém. Os sacerdotes e rabis haviam tido ciúmes da influência de João, ao verem o povo deixando as sinagogas
e afluindo ao deserto; mas ali estava Alguém que possuía ainda maior poder de atrair as multidões. Aqueles guias
de Israel não estavam dispostos a dizer como João: “É necessário que Ele cresça e que eu diminua”. João 3:30.
Ergueram-se com nova determinação de pôr termo à obra que estava afastando deles o povo. DTN 118.2

Intento de Matar (1 ano depois)
O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo, e intentava matá-Lo; portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastouSe dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei, e voltou-Se para outra
classe, para proclamar Sua mensagem, e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. DTN 154.4

Intento de Matar (Depois da recurreição de Lázaro)
• João 11:47-53

10. Desapontamento
MORTE DE JUÃO BATISTA Y DE LÁZARO

Joao diminui e Cristo cresce
• João 3:27-30 - 4:2
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Durante algum tempo, a influência do Batista sobre a nação fora maior que a de seus principais, sacerdotes e
príncipes. Houvesse ele se anunciado como Messias, e fomentado um levante contra Roma, sacerdotes e povo se
teriam reunido em torno de seu estandarte. Todas as atenções que falam à ambição dos mundanos conquistadores,
Satanás se apressara em dispensar a João Batista. Mas, tendo embora diante de si as provas de seu poder, permanecera firme em recusar o deslumbrante preço do suborno. As atenções nele fixadas, encaminhara para Outro.
Agora, via a onda de popularidade a desviar-se de si para o Salvador. Dia a dia, diminuíam as multidões em torno
dele. Quando Jesus foi de Jerusalém à região adjacente ao Jordão, o povo aglomerou-se para O ouvir. Diariamente,
crescia-Lhe o número dos discípulos. Muitos iam em busca de batismo, e conquanto o próprio Cristo não batizasse,
sancionava a ministração dessa ordenança pelos discípulos. Punha assim o selo sobre a missão do Seu precursor. Os
discípulos de João, porém, olhavam com ciúmes a crescente popularidade de Jesus. Estavam prontos a criticar-Lhe
a obra, e não tardou muito que se lhes deparasse ocasião. Surgiu entre eles e os judeus uma questão quanto ao batismo, se este servia para purificar do pecado; afirmavam que o batismo de Jesus diferia essencialmente do de João.
Em breve, travaram discussão com os discípulos de Cristo acerca das palavras próprias para serem usadas no batismo
e, afinal, quanto ao direito deles de batizar. DTN 116

Prisão de Joao
• Luc 3:19-20

Jesus vai a Galileia
• Mat 4:12
• Mc 1:14

Houvessem os guias de Israel recebido a Cristo, e Ele os teria honrado como mensageiros Seus para levar o evangelho ao mundo. Foi-lhes dada, primeiramente a eles, a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de
Deus. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. Os ciúmes e desconfianças dos chefes judaicos maturaram
em ódio aberto, e o coração do povo se desviou de Jesus.
O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo, e intentava matá-Lo; portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou- Se
dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei, e voltou-Se para outra classe, para
proclamar Sua mensagem, e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações.
Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido
rejeitada em todas as subseqüentes gerações. DTN 154

Morte de João
• Mar 6:17-29

Foi justamente depois de voltarem da primeira viagem missionária que Jesus disse aos discípulos: “Vinde... à
parte, ... e repousai um pouco.” Os discípulos haviam voltado cheios de alegria por seu êxito como arautos do
evangelho, quando os alcançaram as novas da morte de João Batista às mãos de Herodes. Foi para eles amarga
tristeza e decepção. Jesus sabia que, deixando o Batista a morrer na prisão, provara severamente a fé dos discípulos.
Com piedosa ternura, contemplou-lhes o semblante entristecido, manchado de lágrimas. Lágrimas umedeciam-Lhe
também os olhos e a voz, ao dizer: “Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco.” Marcos
6:31. A Ciência do Bom Viver, 56.1
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Morte de Lazaro
• Joao 11:1-14

A dor penetrou no pacífico lar em que Jesus descansara. Lázaro foi acometido de repentina moléstia, e as irmãs
mandaram em busca do Salvador, dizendo: “Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas”. João 11:3. Viram a violência do mal que atacara o irmão, mas sabiam que Jesus Se demonstrara capaz de curar toda espécie de
doenças. Acreditavam que delas Se compadeceria em sua aflição; não puseram, pois, maior empenho em que viesse
imediatamente, mas enviaram apenas a confiante mensagem: “Eis que está enfermo aquele que Tu amas.”
...Quando Lázaro morreu, ficaram cruelmente decepcionadas; sentiam-se, porém, sustidas pela graça de Cristo,
e isso as guardou de lançar qualquer censura ao Salvador. DTN 368
Tinham [os discípulos] ficado decepcionados por Cristo não atender mais prontamente à mensagem. Foram
tentados a pensar que não possuía por Lázaro e suas irmãs a terna afeição que Lhe atribuíam, do contrário Se teria
apressado a ir com o mensageiro. DTN 369.4

11. Tempo de Tardança
JESUS TARDA POR LAZARO

• João 11:6, 7, 17

Julgavam que atenderia imediatamente a esse apelo e Se acharia com elas assim que Lhe fosse possível. ...
Ansiosas, aguardavam uma palavra de Jesus. ...
Por dois dias Se demorou no lugar em que Se achava. Essa demora era um mistério para os discípulos. ...
Durante os dois dias, Cristo parecia haver alijado da mente a notícia; pois não falava em Lázaro. Os discípulos
lembraram-se de João Batista, o precursor de Jesus. Haviam-se admirado de que, com o poder de que dispunha
para operar milagres maravilhosos, Cristo houvesse permitido que João definhasse no cárcere e morresse de morte
violenta. Possuindo tal poder, por que não salvara a vida de João? Essa pergunta fora muitas vezes feita pelos fariseus,
que a apresentavam como irrefutável argumento contra a afirmação de Cristo, de ser o Filho de Deus. O Salvador
advertira os discípulos de provações, perdas e perseguições. Abandoná-los-ia na provação? Alguns cogitaram se se
haviam enganado a respeito de Sua missão. Todos ficaram profundamente perturbados.
Depois de esperar dois dias, disse Jesus aos discípulos: “Vamos outra vez para a Judéia”. João 11:7. Os discípulos
reflexionavam por que, se Jesus ia para a Judéia, esperara dois dias? DTN 369
Tinham [os discípulos] ficado decepcionados por Cristo não atender mais prontamente à mensagem. Foram
tentados a pensar que não possuía por Lázaro e suas irmãs a terna afeição que Lhe atribuíam, do contrário Se teria
apressado a ir com o mensageiro.
... Convenceram-se de que Jesus não esquecera os amigos em aflição. DTN 369.4
Os discípulos maravilharam-se às palavras de Cristo, quando disse: “Lázaro está morto; e folgo [...] que Eu lá
não estivesse”. João 11:14, 15. Esquivar-Se-ia o Salvador, por Sua própria vontade, do lar de Seus amigos em sofrimento? Aparentemente. Maria, Marta e o moribundo Lázaro foram deixados sós. Mas não estavam sós. DTN 370
Retardando Sua ida para junto de Lázaro, tinha Cristo um desígnio de misericórdia para com os que O não receberam. Demorou-Se para que, erguendo Lázaro dos mortos, pudesse dar a Seu incrédulo, obstinado povo, outra
prova de que era na verdade “a ressurreição e a vida”. Custava-Lhe renunciar a toda esperança quanto ao povo, as
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pobres, extraviadas ovelhas da casa de Israel. Partia-se-Lhe o coração por causa da sua impenitência. Determinou,
em Sua misericórdia, dar mais uma prova de que era o Restaurador, Aquele que, unicamente, podia trazer à luz a
vida e a imortalidade. Havia de ser um testemunho que os sacerdotes não pudessem torcer. Foi essa a causa de Sua
demora em ir a Betânia. Esse milagre, a coroa dos milagres do Salvador — a ressurreição de Lázaro — devia pôr o
selo de Deus em Sua obra e em Sua reivindicação à divindade. DTN 371.2

12. Segunda Mensagem Fortalecida
ENTRADA TRIUNFAL

Recureição de Lázaro
• João 11:17–45

O mais importante milagre de Cristo — a ressurreição de Lázaro — tinha selado a determinação dos sacerdotes
de excluir do mundo Jesus ... Atos dos Apostolos, 36.6
Foi permitida a morte de Lázaro para que, mediante sua ressurreição, se pudesse dar aos judeus a última e coroadora evidência de que Jesus era o Filho de Deus. Cristo Triunfante, 275.3
“Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.”
Lucas 16:31. Essas palavras demonstraram-se verdadeiras na história da nação judaica. O último e mais importante
milagre de Cristo foi a ressurreição de Lázaro de Betânia, após estar morto quatro dias. Aos judeus foi concedida
esta maravilhosa demonstração da divindade do Salvador, mas rejeitaram-na. Lázaro ressurgiu dentre os mortos e
apresentou-lhes seu testemunho, porém eles empederniram o coração contra toda evidência, e até tentavam tirarlhe a vida. João 12:9-11. Parabolas de Jesus, 137.2
Retardando Sua ida para junto de Lázaro, tinha Cristo um desígnio de misericórdia para com os que O não
receberam. Demorou-Se para que, erguendo Lázaro dos mortos, pudesse dar a Seu incrédulo, obstinado povo,
outra prova de que era na verdade “a ressurreição e a vida”.... Foi essa a causa de Sua demora em ir a Betânia. Esse
milagre, a coroa dos milagres do Salvador — a ressurreição de Lázaro — devia pôr o selo de Deus em Sua obra e em
Sua reivindicação à divindade. DTN 371.2

Recurreição de Lázaro ligado com a Entrada Triunfal
• Jesus tardo em Betânia antes da Entrada Triunfal

Muitos, das regiões em torno de Jerusalém, tinham vindo para a festa com o sincero desejo de ver a Jesus. O
milagre culminante do Salvador, ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos, tivera um efeito maravilhoso sobre as
mentes, e uma grande e entusiástica multidão fora atraída ao lugar onde Jesus Se encontrava [ingl. tardava /tarried].
Cristo Triunfante, 277.2
Nunca antes vira o mundo um cortejo triunfal como esse. ... Estavam os cativos a quem resgatara do poder
de Satanás, louvando a Deus por sua libertação. Os cegos... Os mudos ... os coxos ... As viúvas e os órfãos ... Os
leprosos ... O saudavam como Rei da glória. ... Lázaro, cujo corpo provara a corrupção no sepulcro, ... conduzia o
animal que Jesus montava. DTN 401.5
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Entrada Triunfal
• Mateus 21
• Marco 11
• Lucas 19
• Lucas 19:39–40, Pedras (= IASD apostatada) clamando

O Senhor é capaz de suscitar verdadeiros crentes entre aqueles que nunca ouviram de Seu nome. “Não
comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus
suscitar filhos a Abraão.” Lucas 3:8. Testemunhos para a Igreja, 5, 226.3
... O profeta fielmente apresentou a eles a capacidade de Deus para levantar aqueles que tomarão seu lugar, e se
tornariam mais dignos filhos de Abraão. Ele lhes disse claramente que Deus não dependia deles para cumprir seus
propósitos; para que ele pudesse fornecer formas e meios independente deles para levar adiante sua grande obra que
era para ser realizado em pureza e justiça ... 2SP 50,1
• Mateus 21:14–15

Quando Jesus Se aproximava de Jerusalém acompanhado das multidões jubilosas que, com brados de triunfo e
agitação de ramos de palmeiras O aclamavam como Filho de Davi, os invejosos fariseus apelaram para Ele a fim de
que as fizesse silenciar; Jesus, porém, respondeu que tudo aquilo era o cumprimento da profecia, e que, se aquelas
vozes se calassem, as próprias pedras clamariam. O povo, intimidado pelas ameaças dos sacerdotes e príncipes,
cessou com a alegre proclamação ao entrar pelas portas de Jerusalém; mas as crianças, nos pátios do templo,
entoavam em seguida o estribilho e, agitando ramos de palmeira, clamavam: “Hosana ao Filho de Davi!” Mateus
21:8-16. Quando os fariseus, profundamente descontentes, Lhe disseram: “Ouves o que estes dizem?” — Jesus
respondeu: “Sim; nunca lestes: pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor?” ...
GC 367.2

Jesus Chora por Jerusalém
• Lucas 19:41-42

Quando a procissão chegou ao cume do monte e estava prestes a descer para a cidade, Jesus parou, e toda a multidão com ele, Jerusalém em toda a sua glória estava diante deles, banhado pela luz do sol poente. O templo atraiu
todos os olhares …
”Jesus contempla a cena encantadora perante dele ... Todos os olhos se voltam instintivamente para o Salvador,
esperando ver em seu semblante a admiração que eles mesmos sentiam. Mas, em vez disso, eis uma nuvem de tristeza reunido em seu semblante. Eles estão surpresos e desapontados ao ver os olhos do Salvador cheios de lágrimas,
e seu corpo balançando para lá e para cá como uma árvore antes da tempestade, enquanto um gemido de angústia
explode de seus lábios trêmulos, como das profundezas de um coração partido. ..
„... As lágrimas de Jesus não eram a antecipação de sua crucificação ... ...
„... Não é porque ... de sua morte cruel que o Redentor chora e geme em angústia de espírito ... É a visão de
Jerusalém, que perfura o coração de Jesus com a angústia ... Ele vê quem ela é pela culpa de rejeitar o Redentor, e
o que ela poderia ter sido ...
„Ele ergueu a mão, - que tantas vezes abençoou os doentes e sofredores, - e agitando-o para a cidade condenada,
em declarações quebrados de sofrimento exclamou:“ Ah! se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que
à tua paz pertence! ‚Aqui o Salvador fez uma pausa, e não expressou que poderia ter sido a condição de Jerusalém se
ela tivesse aceitado a única ajuda que Deus poderia dar a ela, - o dom do seu Filho amado ... o destino glorioso que
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poderia ter abençoado Jerusalém ... subiu perante o Filho de Deus. ... Redemption vol.4 – 4Red 121.1 to 124.1

Jesus amaldicoa Jerusalem
• Lucas 19:43-44

Mas o quadro brilhante ... desaparece da vista do Salvador quando ele percebe que ela está sob ... o desagrado de
Deus, condenada ao sua justiça retributiva. Ele da continuidade em suas lamentações: „Porque dias virão sobre ti, em
que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados;E te derrubarão, a ti e aos
teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua
visitação.
Cristo veio para salvar Jerusalém e seus filhos das conseqüências de seus antigos pecados ... Jesus sabia o terrível
castigo que viria sobre a condenada cidade. Ele vê Jerusalém cercada de exércitos, os sitiados habitantes levados a fome
e a morte ... Ele vê que a teimosia dos judeus, como evidenciado em sua rejeição da sua salvação, vai também levá-los
a recusar a sua única chance de segurança, a submissão para os exércitos invasores …
... Quando o sol poente rápido se ocultasse no céu, o dia da graça de Jerusalém estaria no fim. Enquanto que grande
procissão foi parando na borda do monte das Oliveiras, ainda não era tarde demais para Jerusalém se arrependerem e
serem salvos. O Anjo da Misericórdia foi então dobrar suas asas para descer do trono de ouro e dar espaço à justiça e rápido o julgamento que aproximava. Mas o grande coração de amor de Cristo ainda intercede por Jerusalém, que havia
desprezado todas as suas misericórdias, desprezando as suas advertências, e estava prestes a terminar seu trabalho iníquo
por ensopar suas mãos em seu sangue. Se Jerusalém somente se arrepende-se, ainda não é tarde demais. Enquanto os
últimos raios do sol poente estão demorando no templo, torre, e o brilhoso minarete ... cidade bonita e profana, que
tinha apedrejado os profetas, que rejeitara o Filho de Deus ... o teu dia de misericórdia está quase acabado!
... Enquanto isso, os relatórios foram trazidos para os governantes, que Jesus estava se aproximando da cidade com
a presença de uma grande multidão de pessoas. Em trepidação eles saem para se encontrar com ele, esperando para
dispersar a multidão por meio de sua autoridade. Enquanto a procissão está prestes a descer o monte das Oliveiras,
é interceptado pelos governantes. Eles saber quem e qual é a causa de toda essa alegria tumultuosa. Como eles, com
muita autoridade, repitiam a pergunta, - Quem é esse ... Redemption: ou Os Ensinamentos de Cristo, o Ungido, 125,1
para 127,2

Segunda Purificação do Templo
• Marcos 11:15-17
• Marcos 21:14-15
• Marcos 11:18

Templo Finalizado, Trabalho finalizado
• João 17:4 Nos somos o templo
• 1 Corintios 3:16
• 2 Corintios 6:16

Levantado em 3 dias
• João 2:19, 20

Entrada Triunfante = Clamor da Meia–Noite Milerita
A mensagem: “Aí vem o Esposo” — não era tanto uma questão de argumento, se bem que a prova das Escrituras
fosse clara e conclusiva. Ia com ela um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por
ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se congregara a fim
de solenizar a festa, foi em tropel ao Monte das Oliveiras, e, unindo-se à multidão que acompanhava a Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudaram a avolumar a aclamação: “Bendito O que vem em nome
do Senhor.” Mateus 21:9. De modo semelhante, os incrédulos que se congregaram nas reuniões adventistas
— alguns por curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar — sentiram o poder convincente que
acompanhava a mensagem: “Aí vem o Esposo.” O Grande Conflito, 402.2

13. Terceira Mensagem Chega: Juízo
PÁSCOA/ CRUZ

Pascoa
• Joh 19:14
• 1Cor5:7
• Joh 12:31, 32

14. El Número 7
CRISTO REPOUSA DURANTE O SÁBADO NO TÚMULO

15. Desapontamento
DOS DISCIPULOS

Nosso desapontamento não foi tão grande como o dos discípulos. Vida e Ensinos, 56
O desapontamento dos primeiros discípulos bem representa o desapontamento dos que esperaram o seu Senhor
em 1844.
Fui transportada ao tempo em que Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém. Os jubilosos discípulos criam
então que Ele estava para tomar o reino e reinar como um príncipe temporal. Eles seguiram o seu Rei com grandes
esperanças. ... todavia os discípulos estavam condenados a amargo desapontamento. Em poucos dias seguiram Jesus
ao Calvário e contemplaram-nO sangrante e desfigurado sobre a cruz. Testemunharam Sua agônica morte e depuseram-nO na tumba. O coração deles encheu-se de dor; suas expectativas não se tornaram realidade em nenhum
particular, ...
Vi que o desapontamento dos que creram na vinda do Senhor em 1844, não foi equivalente ao dos primeiros
discípulos. A profecia foi cumprida nas mensagens do primeiro e do segundo anjo. Foram dadas no tempo certo e
realizaram a obra que Deus lhes designara. PE 244–245
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16. A Quarta Mensagem Chega
JESUS DESCE DO CÉU NO DOMINGO DA RECUREIÇÃO

Gotejamento; Preparação para o Derramamento

Cristo Ascende
• João 20:17

Cristo Desce; Tipo do 4º Anjo
• Joh 20:19, 22
• Luk 24:36, 44, 45

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 Pophecy, volume 3, 244.

Tempo de Tardança
• Lucas 24:49

17. Pentecoste
• Atos 2:1-4

18. Juizo
FIM DA 70A SEMANA

• Atos 7:54, 55, 59
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Linha III – O Começo do Israel Moderno
A Linha de Reforma dos Mileritas
1. Trevas
A IDADE MÉDIA

• Daniel 7:25
• Daniel 12:7
• Apocalípses 12:6, 14

1260 Anos De Cativeiro
“Hoje a igreja de Deus é livre para levar a êxito o plano divino para a salvação de uma raça perdida. Por muitos
séculos o povo de Deus sofreu restrição de sua liberdade. A pregação do evangelho em sua pureza foi proibida, e as
mais severas penalidades aplicadas aos que ousaram desobedecer aos mandamentos de homens. Como conseqüência, a grande vinha moral do Senhor ficou quase inteiramente desabitada. O povo viu-se privado da luz da Palavra
de Deus. As trevas do erro e da superstição ameaçavam obliterar o conhecimento da verdadeira religião. A igreja
de Deus na Terra esteve tão verdadeiramente em cativeiro durante este longo período de feroz perseguição, como
estiveram os filhos de Israel em Babilônia durante o período do exílio.“ Profetas e Reis, 366

2. Mistério da Iniquidade
A APOSTASÍA QUE PERMITE A ASCENÇÃO DO PAPA

• 2Tess 2:7

O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado
o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria “sem que antes 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 Tessalonicenses
2:3, 4. E, ainda mais, o apóstolo adverte os irmãos de que “já o mistério da injustiça opera.” 2 Tessalonicenses 2:7.
Mesmo naqueles primeiros tempos viu ele, insinuando-se na igreja, erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado.
Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e
conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniqüidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia.
Quase imperceptivelmente os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência e
conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e Seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos;
e em lugar das ordenanças de Deus colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na
primeira parte do século IV, causou grande regozijo; e o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se
na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o
vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e culto dos
professos seguidores de Cristo.“ O Grande Conflito, 49.

33

Linha III – O Começo do Israel Moderno

3. Tempo do Fim
1798

Na profecia da mensagem do primeiro anjo, no Capítulo 14 de Apocalipse, é predito um grande despertamento
religioso sob a proclamação da breve vinda de Jesus. É visto um anjo a voar “pelo meio do céu, e tinha o evangelho
eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a Terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo.” “Com grande voz”
ele proclama a mensagem: “Temei a Deus, e dai-Lhe glória; porque vinda é a hora do Seu juízo. E adorai Aquele
que fez o céu, e a Terra, e o mar, e as fontes das águas.” Apocalipse 14:6, 7.
É significativo o fato de afirmar-se ser um anjo o arauto desta advertência. Pela pureza, glória e poder do mensageiro celestial, a sabedoria divina foi servida de representar o caráter exaltado da obra a cumprir-se pela mensagem,
e o poder e glória que a deveriam acompanhar. E o vôo do anjo “pelo meio do céu”, “a grande voz” com que é
proferida a advertência, e sua proclamação a todos os “que habitam sobre a Terra”, “a toda a nação, e tribo, e língua,
e povo”, evidenciam a rapidez e extensão mundial do movimento.
A própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte
do “evangelho eterno”, e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos; mas esta mensagem é uma parte do evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois somente então
seria verdade que a hora do juízo havia chegado. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos
levam ao início do juízo. Isto se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia que
se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar, até “o tempo do fim.” Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento
daquelas profecias. Mas, no tempo do fim, diz o profeta, “muitos correrão de uma parte para outra, e a Ciência se
multiplicará.” Daniel 12:4.
O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. “Porque não será assim”, diz
ele, “sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado.” 2 Tessalonicenses 2:3. Não poderemos
esperar pelo advento de nosso Senhor senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do “homem
do pecado.” Este “homem do pecado”, que também é denominado “mistério da injustiça”, “filho da perdição”, e “o
iníquo”, representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante
1.260 anos. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo,
com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem
da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada.
Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou; indicara
aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho
Lutero admitiu o juízo para mais ou menos trezentos anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde 1798, porém, o
livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem
solene do juízo próximo. O Grande Conflito, 355–356

Os períodos aqui mencionados — “quarenta e dois meses” e “mil, duzentos e sessenta dias” — são o mesmo,
representando igualmente o tempo em que a igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1.260 anos da
supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião um exército
francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo
papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. O Grande Conflito, 266.3

Primeiro Anjo Chega
• Daniel 11:40a

Foi o Leão da tribo de Judá que abriu o livro, e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias.
Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até ao tempo do fim, quando devia ser procla34
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mada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Esses assuntos são de infinita importância nesses últimos dias; mas
enquanto “muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados”, “os ímpios procederão impiamente, e nenhum
dos ímpios entenderá. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, 115.

4. Aumento de Conhecimento
É VINDA A HORA DO SEU JUÍZO

• Dan 12:4

Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou; indicara
aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho
Lutero admitiu o juízo para mais ou menos trezentos anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde 1798, porém,
o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a
mensagem solene do juízo próximo. O Grande Conflito, 356
Com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras; e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos
podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal; que todas as várias
figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos
se achavam defenidos em outras escrituras; e, se então explicados, teriam que ser entendidos literalmente. “Fiquei
assim convencido”, diz ele, “de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas, tão clara e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar.” Elo após elo da cadeia da
verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais
estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as Escrituras à sua compreensão.“ O Grande Conflito, 320.
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.
Acompanhando as profecias em seu curso, viu que os habitantes da Terra estavam vivendo nas cenas finais da
história deste mundo; e contudo não o sabiam. Olhou para as igrejas e viu que estavam corrompidas; haviam tirado
de Jesus as suas afeições, colocando-as no mundo; estavam a buscar honras mundanas, em vez daquela honra que
vem de cima; apoderavam-se das riquezas mundanas, em vez de acumular seu tesouro no Céu. Via hipocrisia, trevas
e morte por toda a parte. Seu espírito agitou-se dentro dele. Deus o chamou para deixar sua lavoura, assim como
chamara Eliseu para deixar seus bois e o campo de seu trabalho a fim de seguir Elias. Com tremor, Guilherme Miller começou a desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus, transportando seus ouvintes através das profecias
até o segundo advento de Cristo. Com cada esforço que fazia adquiria força. Assim como João Batista anunciou
o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a Sua vinda, Guilherme Miller e os que com ele se
ajuntaram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Primeiros Escritos, 229

5. Formalização da Mensagem
MILLER RECEBE CREDENCIAIS 1833-1834

Em 1833 Miller recebeu da Igreja Batista de que era membro uma licença para pregar. Grande número dos
pastores de sua denominação aprovou-lhe também a obra, e foi com essa sanção formal que continuou com os seus
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trabalhos. ... Em 1833, dois anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda
de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de Seu segundo advento.
Disse Jesus: “As estrelas cairão do céu.” Mateus 24:29. E João, no Apocalipse, declarou, ao contemplar em visão as
cenas que deveriam anunciar o dia de Deus: “E as estrelas do céu caíram sobre a Terra, como quando a figueira
lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte.” Apocalipse 6:13. Esta profecia teve cumprimento
surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa
e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado, “achando-se então o firmamento inteiro, sobre
todos os Estados Unidos, durante horas, em faiscante comoção! Neste país, desde que começou a ser colonizado,
nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto terror e
alarma por outros. O Grande Conflito, 333.

6. Primeiro Anjo Fortalecido
QUEDA DO IMPÉRIO OTOMANO, ISLAM RADICAL RESTRINGIDO – 11 DE AGOSTO, 1840

„No ano de 1840 outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse.
Josias Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos esta potência deveria ser subvertida “no ano
de 1840, no mês de agosto”; e poucos dias apenas antes de seu cumprimento escreveu: “Admitindo que o primeiro
período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacozes subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os
391 anos, quinze dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando
se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso.” ...
No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a
predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação
profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento.
Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a
1844 a obra estendeu-se rapidamente.“ O Grande Conflito, 335.

Mensagem Mundial
• Apocalipse 10:5-6

O poderoso Anjo que instruiu a João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Colocando Seu pé direito
sobre o mar e o esquerdo sobre a terra seca, mostra a parte que está desempenhando nas cenas finais do grande
conflito com Satanás. Essa posição denota Seu supremo poder e autoridade sobre toda a Terra. O conflito se tornou
mais forte e decidido de século em século, e continuará assim até às cenas conclusivas, quando a magistral atuação
dos poderes das trevas atingir seu clímax.“ Manuscript 59, 1900. Cristo Triunfante, 380
„A mensagem de Apocalipse 14, proclamando que é vinda a hora do juízo de Deus, é dada no tempo do fim; e o
anjo de Apocalipse 10 é apresentado como tendo um pé no mar e outro em terra, mostrando que a mensagem será
levada a terras distantes, que o oceano será atravessado e as ilhas do mar ouvirão a proclamação da última mensagem
de advertência ao nosso mundo.“ Mensagens Escolhidas 2, 107.
O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus; a mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo, e nalguns países houve o maior interesse religioso
que se tem testemunhado em qualquer nação desde a Reforma do século XVI.... O Grande Conflito, 611.
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Teste Inicia
• Apocalipse10:8-10

A compreensão da verdade, o alegre recebimento da mensagem, são representados pelo comer do livrinho.
A verdade acerca do tempo do advento de nosso Senhor foi uma preciosa mensagem para nossa alma. Manuscript
Releases, volume 1, 100. [Cristo Triunfante, 380]

Foi-me mostrado o interesse que todo o Céu havia tomado na obra em processamento na Terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da Terra de que se preparassem para o
Seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no Céu, uma luz excessivamente brilhante e
gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que sua missão era iluminar a Terra com a sua glória e advertir o homem
com respeito à iminente ira de Deus. Multidões receberam a luz. Alguns desses pareciam estar muito solenizados,
enquanto outros se mostravam jubilosos e arrebatados. Todos os que haviam recebido a luz voltavam as faces para
o Céu e glorificavam a Deus. Embora a luz fosse derramada sobre todos, alguns meramente vinham sob sua influência, mas não a recebiam de coração. Muitos se encheram de grande ira. Ministros e povo uniram-se com a ralé e
obstinadamente resistiram à luz derramada pelo poderoso anjo. Mas todos os que a receberam, afastaram-se do
mundo e se uniram intimamente uns com os outros. Primeiros Escritos, 245.2

7. Fundamentos São Estabelecidos
GRÁFICO DE 1843, MAIO DE 1842

Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé
da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados três degraus — a primeira, a segunda
e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: “Ai de quem mover um bloco ou mexer num
alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das
almas depende da maneira em que são elas recebidas.” De novo fui conduzida às três mensagens angélicas, e vi a
que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento
e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns com alegria imediatamente
subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos, e então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma para
examiná-la, e declararam ter sido ela colocada erradamente. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre
a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas; pois Deus fora o Mestre Construtor, e
eles estavam lutando contra Ele. Eles reconsideravam a maravilhosa obra de Deus, que os levara à firme plataforma,
e em união levantaram os olhos ao céu e com alta voz glorificaram a Deus. Isto afetou alguns dos que se tinham
queixado e deixado a plataforma, e contritos subiram de novo para ela. Primeiros Escritos, 258.

Joseph Bates (1847)
Em maio de 1842, novamente foi convocada uma conferência geral em Boston, Mass. Na abertura desse encontro, irmão Charles Fitch e Apolos Hale de Haverhill, nos apresentaram as Visões de Daniel e João, as quais eles
tinham pintado sobre tecido, com os números proféticos e o fim da visão, o que eles chamram de diagrama. José
Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps, 52.
Já em 1842, a ordem dada nesta profecia, de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de
que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch, a preparação de um mapa profético a
fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da
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ordem dada por Habacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento
da visão — um tempo de tardança — é apresentada na mesma profecia. Depois do desapontamento pareceu muito
significativa esta passagem: “A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se
tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. ... O justo pela sua fé viverá. O Grande Conflito, 392.

Foi também fonte de encorajamento e conforto aos crentes uma parte da profecia de Ezequiel:... Ezequiel 12:2125, 27, 28. O Grande Conflito, 392.3
Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não deve ser alterado; que as
figurações eram o que Ele desejava que fossem, e que Sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma
figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que Sua mão fosse removida. Review & Herald, November
1, 1850. Primeiros Escritos, 74
O aviso chegou: Nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído
desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nesta mensagem, e desde então eu tenho estado em
pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma
em que foram colocados ao buscarmos dia a dia ao Senhor com oração fervorosa, em busca de luz. Você acha que
eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como a Rocha Eterna. Ela tem me guiado desde que foi
dada. Irmãos e irmãs, Deus vive e governa e trabalha hoje. Sua mão está no volante, e na Sua providência ele gira o
volante conforme a Sua própria vontade. Não deixem que homens se prendem a documentos, dizendo o que farão
e o que não farão. Deixem eles se prender ao Senhor do Céu. Então a luz do céu brilará no templo da alma, e nós
veremos a salvação por Deus. General Conference Bulletin, April 6, 1903

8. Atividade dos Enemigos
PROTESTANTES FECHAM AS PORTAS – JUNHO DE 1842

Em Junho de 1842, o Sr. Miller fez a sua segunda série de conferências em Portland. Considerei grande privilégio
haver assistido a essas conferências, pois eu caíra em desânimo e não me sentia preparada para encontrar-me com
meu Salvador. Essa segunda série criou na cidade muito mais agitação do que a primeira. Com poucas exceções, as
várias denominações fecharam as portas de suas igrejas ao Sr. Miller. Muitos pregadores, nos vários púlpitos,
procuravam expor os pretensos erros fanáticos do conferencista; mas multidões de ouvintes ansiosos assistiam a
suas reuniões, e, por falta de lugar, muitos ficavam sem poder entrar. Testemunhos para a Igreja 1, 21
Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados em procurar desviar da luz as mentes, de quantos fosse possível. O grupo que a rejeitou foi deixado em trevas. Vi o anjo de Deus observando com o mais profundo interesse
o Seu povo professo, a fim de registrar o caráter que desenvolviam ao ser-lhes apresentada a mensagem de origem
celestial. E ao desviarem-se da mensagem celestial com escárnio, zombaria e ódio, muitos que professavam amor
a Jesus, um anjo com um pergaminho na mão fazia o vergonhoso registro. Todo o Céu se encheu de indignação
porque Jesus fosse assim menosprezado por Seus professos seguidores. Primeiro Escritos, 246.1

9. Segunda Mensagem Angélica Chega
PRIMEIRO DESAPONTAMENTO: 19 DE ABRIL, 1844

Tempo de Tardança
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Os Mileritas Tardam

• Mateus 25:5

A parábola das dez virgens de Mateus 25, ilustra também a experiência do povo adventista. Em Mateus 24, em
resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais de Sua vinda e do fim do mundo, Cristo indicara alguns dos
acontecimentos mais importantes da história do mundo e da igreja, desde o Seu primeiro advento até ao segundo,
a saber: a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da igreja sob a perseguição pagã e papal, o escurecimento do
Sol e da Lua, e a queda de estrelas. Depois disto, falou a respeito de Sua vinda em Seu reino, e expôs a parábola que
descreve as duas classes de servos que Lhe aguardam o aparecimento. O Capítulo 25 inicia-se com estas palavras:
“Então o reino dos Céus será semelhante a dez virgens.” Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias,
a mesma que é indicada no fim do Capítulo 24. Sua experiência é ilustrada nessa parábola pelas cenas de um casamento oriental. O Grande Conflito, 393.
Vi o desapontamento dos que confiavam, quando Jesus não voltou no tempo que esperavam. Havia sido propósito de Deus ocultar o futuro e levar o Seu povo a um ponto de decisão. Sem a pregação de um tempo definido para
a vinda de Cristo, a obra que Deus designara não teria sido executada. Satanás estava levando muitos a olharem para
além do futuro aos grandes acontecimentos relacionados com o juízo e o fim da graça. Era necessário que o povo
fosse levado a buscar fervorosa preparação para o presente.
Ao passar o tempo, os que não haviam recebido inteiramente a luz do anjo se uniram com os que haviam desprezado a mensagem, e voltaram-se contra os desapontados, ridicularizando-os. Anjos assinalavam a situação dos
professos seguidores de Cristo. A passagem do tempo definido tinha-o testado e provado, e muitos foram pesados
na balança e achados em falta. Alto e bom som declaravam ser cristãos; todavia, quase que em cada particular deixavam de seguir a Cristo. Satanás exultou com a condição dos professos seguidores de Jesus. Tinha-os em seu laço.
Havia levado a maioria a deixar o caminho estreito, e eles estavam procurando subir ao Céu por algum outro caminho. Anjos viam os puros e santos misturados com pecadores em Sião e com hipócritas amantes do mundo. Eles
haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus; mas os corrompidos estavam afetando os santos. Aqueles,
cujo coração estava inflamado com um intenso desejo de ver a Jesus, foram proibidos por seus professos irmãos de
falar de Sua vinda. ...
Outro poderoso anjo foi comissionado para descer à Terra. Jesus pôs em suas mãos um escrito, e ele desceu à
Terra e clamou: “Caiu, caiu a grande Babilônia!” Então vi os que sofreram o desapontamento levantarem de novo
os olhos para o céu, aguardando com fé e esperança o aparecimento do seu Senhor. Muitos, porém, pareciam permanecer num estado de estupor, como que adormecidos; contudo pude ver sinal de profunda tristeza em seu semblante. Os desapontados viram pelas Escrituras que estavam no tempo de espera, e que precisavam pacientemente
aguardar o cumprimento da visão. A mesma evidência que os levara a aguardar o seu Senhor em 1843, levava-os
a esperá-Lo em 1844. Entretanto, vi que a maioria não possuía aquela energia que assinalou a sua fé em 1843. O
desapontamento havia descoroçoado sua fé.
Ao unir-se o povo de Deus no clamor do segundo anjo, a hoste celestial anotou com o mais profundo interesse o
efeito da mensagem. Eles viram muitos que levavam o nome de cristãos voltarem-se com escárnio e desprezo contra os que haviam sido desapontados. Ao caírem de lábios zombadores as palavras: “Não subistes ainda!” um anjo
anotou-as. Disse o anjo: “Eles zombam de Deus.” Foi-me indicado um pecado semelhante cometido em tempos
passados. Elias tinha sido trasladado para o Céu, e o seu manto tinha caído sobre Eliseu. Então rapazes ímpios, que
haviam aprendido com seus pais a desprezar o homem de Deus, seguiram Eliseu, e, zombando, gritavam: “Sobe,
calvo, sobe, calvo.” Insultando assim o Seu servo, insultavam a Deus e atraíam Sua punição de imediato. De igual
modo, os que têm zombado e ridicularizado a idéia do arrebatamento dos santos, serão visitados com a ira de Deus,
e serão levados a compreender que não é coisa leve motejar do seu Criador. Primeiros Escritos, 246–247
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10. Segunda Mensagem Fortalecida
CLAMOR DA MEIA-NOITE: CAMPAL DE EXETER – 15 DE AGOSTO, 1844

Clamor da Meia-Noite: Campal de Exeter
• Mateus 25:6

Jesus comissionou outros anjos para que voassem rapidamente, a fim de reavivar e fortalecer a desalentada fé de
Seu povo e prepará-lo para compreender a mensagem do segundo anjo e o importante movimento a ocorrer logo no
Céu. Vi esses anjos receberem de Jesus grande luz e poder e voarem rapidamente para a Terra, a fim de cumprirem
sua missão de ajudar o segundo anjo em sua obra. Uma grande luz brilhou sobre o povo de Deus ao clamar o anjo:
“Eis o Noivo! saí ao Seu encontro.” Então vi os que ficaram desapontados levantarem-se e, em harmonia com a
mensagem do segundo anjo, proclamar: “Eis o Noivo! saí ao Seu encontro.” A luz dos anjos penetrou as trevas por
toda a parte. Primeiros Escritos, 248.1
Próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do Céu resplandecendo sobre o povo de
Deus. Os raios desta luz pareciam brilhantes como o Sol. Ouvi as vozes dos anjos, clamando: “Eis o Noivo! Saí ao
Seu encontro.”
Este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do
Céu a fim de estimular os santos desanimados, e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens
mais talentosos não foram os primeiros a receber esta mensagem. Foram enviados anjos aos humildes, dedicados,
e os constrangeram a levantar o clamor: “Eis o Noivo! Saí ao Seu encontro.” Os que estavam encarregados deste
clamor apressaram-se, e no poder do Espírito Santo fizeram soar a mensagem, e despertaram seus desanimados irmãos. Esta obra não se mantinha pela sabedoria e erudição de homens, mas pelo poder de Deus, e Seus santos que
ouviam o clamor não podiam resistir a ele. Os mais espirituais recebiam esta mensagem em primeiro lugar, e os que
tinham anteriormente tomado parte na chefia do trabalho eram os últimos a receber e ajudar a avolumar o clamor:
“Eis o Noivo! Saí ao Seu encontro.” Primeiros Escritos,, 238.2
A mensagem: “Aí vem o Esposo!” não era tanto uma questão de argumento, se bem que a prova das Escrituras
fosse clara e conclusiva. Ia com ela um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por
ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se congregara a fim de
solenizar a festa, foi em tropel ao Monte das Oliveiras, e, unindo-se à multidão que acompanhava a Jesus, deixouse tomar pela inspiração do momento e ajudaram a avolumar a aclamação: “Bendito O que vem em nome do
Senhor.” Mateus 21:9. De modo semelhante, os incrédulos que se congregaram nas reuniões adventistas — alguns
por curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar — sentiram o poder convincente que acompanhava
a mensagem: ‚Aí vem o Esposo!‘. O Grande Conflito, 402

11. Terceiro Anjo Chega
COMEÇO DO JUÍZO – DIA DA EXPIAÇÃO

• Daniel 8:14

Minha atenção foi chamada para a proclamação do primeiro advento de Cristo. João foi enviado no espírito e
poder de Elias a fim de preparar o caminho para Jesus. Os que rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinos de Jesus. A oposição da parte deles, à mensagem que predizia a Sua vinda, colocou-os onde
eles não podiam prontamente receber a melhor evidência de que Ele era o Messias. Satanás levou os que rejeitaram
a mensagem de João a ir ainda mais longe, a ponto de rejeitar a Cristo e crucificá-Lo. Com este procedimento,
colocaram-se onde não podiam receber as bênçãos do dia do Pentecoste, o que lhes teria ensinado o caminho
para o santuário celestial. ... e o Espírito Santo, que desceu no dia do Pentecoste, levou a mente dos discípulos do
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santuário terrestre para o celestial, ... Mas os judeus foram deixados em trevas completas. Perderam toda a luz que
podiam ter recebido sobre o plano da salvação, e ainda confiavam em seus inúteis sacrifícios e ofertas. O santuário
celestial havia tomado o lugar do terrestre, mas eles não tiveram conhecimento da mudança. Assim não podiam ser
beneficiados pela mediação de Cristo no lugar santo.
Muitos olham com horror para a conduta dos judeus em rejeitar e crucificar a Cristo; e, ao lerem a história dos
vergonhosos maus tratos que Lhe infligiram, pensam que O amam e não O teriam negado como o fez Pedro, ou
crucificado como o fizeram os judeus. Mas Deus, que lê o coração de todos, tem posto à prova esse professado amor
por Jesus. Todo o Céu observou com o mais profundo interesse a receptividade da mensagem do primeiro anjo.
Porém muitos que professavam amar a Jesus, e que derramavam lágrimas ao lerem a história da cruz, ridicularizavam as boas novas de Sua vinda. Em vez de receber a mensagem com alegria, declararam ser ela um engano. Odiavam os que amavam o Seu aparecimento, e expulsaram-nos das igrejas. Os que rejeitaram a primeira mensagem
não podiam ser beneficiados pela segunda, nem o foram pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los
para entrarem com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. E pela rejeição das duas primeiras
mensagens, ficaram com o entendimento tão entenebrecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem
do terceiro anjo, que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Vi que assim como os judeus crucificaram a Jesus, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens, e por isso mesmo não têm conhecimento do caminho
para o santíssimo, e não podem ser beneficiadas pela intercessão de Jesus ali. Como os judeus, que ofereciam seus
inúteis sacrifícios, elas oferecem sua inúteis orações dirigidas ao compartimento de onde Jesus já saiu; e Satanás,
eufórico com o engano, assume um caráter religioso, e dirige a mente desses professos cristãos para si mesmos,
operando com o seu poder, com seus sinais e prodígios de mentira, para retê-los em seu laço. Alguns ele engana de
uma forma, outros de outra. Ele possui diferentes embustes preparados para afetar diferentes mentalidades. Alguns
olham com horror para um determinado engano, ao passo que prontamente aceitam outro. Alguns Satanás engana
com o espiritismo. Apresenta-se também como um anjo de luz e espalha sua influência sobre a Terra por meio de
falsas reformas. As igrejas ficam alvoroçadas e consideram que Deus está trabalhando maravilhosamente por meio
delas, quando isso é obra de outro espírito. O excitamento morrerá e deixará o mundo e a igreja em pior condição
que antes. Primeiros Escritos, 258–259

Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando Ele para o lugar santíssimo e ficando em pé diante
da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo.
Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e, descendo ele à Terra com poder e majestade, proclamou uma
terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a
pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o
anjo: “Serão trazidos em cerrado combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste
em permanecer firmes. Posto que sua vida esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo
encerra sua mensagem assim: “Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e
a fé em Jesus.” Apocalipse 14:12. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. A mente de todos os
que abraçam esta mensagem, é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo Sua
intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera, e pelos que ignorantemente têm violado a
lei de Deus. Esta expiação é feita tanto pelos justos mortos como pelos justos vivos. Inclui todos os que morreram
confiando em Cristo, mas que, não tendo recebido a luz sobre os mandamentos de Deus, têm, por ignorância,
pecado, transgredindo seus preceitos. Primeiros Escritos, 254.1

12. Desapontamento
JESUS NÃO VEIO COMO ESPERADO

Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não compreenderam inteiramente o significado da mensagem que apresentavam. Erros, que havia muito se achavam estabelecidos na igreja,
impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que
proclamassem a mensagem que Deus lhes confiara para transmitir ao mundo, em virtude de uma errônea compreensão do sentido, sofreram desapontamento. O Grande Conflito, 351
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• Apocalipse14:6,7

13. Número 7
VOLTANDO PARA O SÁBADO

No outono de 1846, começamos a observar o sábado bíblico, a ensiná-lo e defendê-lo. Minha atenção para o
sábado foi primeiramente chamada enquanto eu estava em visita a New Bedford, Massachusetts, no início desse
mesmo ano. Ali conheci o Pastor José Bates. Ele havia a princípio abraçado a fé do advento, e era trabalhador ativo
na Causa. O Pastor Bates guardava o sábado, e salientava a sua importância. Eu não compreendia sua importância, e
achava que ele errava em ocupar-se com o quarto mandamento mais do que com os outros nove. O Senhor, porém,
me deu uma visão do santuário celestial, em que o templo de Deus foi aberto no Céu, e foi-me mostrada a arca de
Deus coberta com o propiciatório. Em cada extremidade da arca havia um anjo com as asas estendidas sobre o propiciatório e a face voltada para ele. Isso, informou-me o meu anjo assistente, representava todo o exército celestial
olhando com reverente temor para a lei divina, que foi escrita com o dedo de Deus. Jesus levantou a cobertura da
arca, e contemplei as tábuas de pedra em que os Dez Mandamentos estavam escritos. Fiquei atemorizada quando vi
o quarto mandamento bem no centro dos dez preceitos, com uma suave auréola de luz rodeando-o. Disse o anjo:
“É o único dos dez que define o Deus vivo que criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há.” Quando foram
postos os fundamentos da Terra, também foi posto o fundamento do sábado. Testemunhos para a Igreja 1, 75.4
O pacto: Casamento no Verão, Sábado em Otono
No domingo, 30 de agosto de 1846, James Springer White e Ellen Gould Harmon estava diante de Charles
Harding, juiz de paz, em Portland, Maine, e se casaram. A certidão de casamento, preservado ao longo dos anos, é
apenas um pequeno pedaço de papel carregando um breve formulário e com a assinatura de quem oficiou. De sua
experiência James White escreveu mais tarde: WV 37,8

14. O Quarto Anjo Se Junta Ao Terceiro Anjo
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 detestável.” 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. 1 Spiritual
Gifts, 193. Primeiros Escritos, 277

Combinando As Mensagens
O Senhor está prestes a punir o mundo pela sua iniquidade. Está prestes a punir organizações religiosas pela sua
rejeição da luz e verdade que lhes foi dado. A grande mensagem, juntando a primeira, segunda e terceira mensagem agelical, há de ser proclamado ao mundo. Este deve ser o fardo do nosso trabalho. Aqueles que crêem
verdadeiramente em Cristo, estarão abertamente em conformidade com a lei de Jeová. Pamphlet 139, 12.
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A Linha de Reforma da Geração Final
O Remanescente
Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 e seu lugar na linha da profecia, a sua obra não vai cessar até o fim da
história da Terra. As primeiras e segunda mensagens angélicas ainda são verdade para este tempo, e devem correr em
paralelo com esta que se segue. O terceiro anjo proclama sua advertência com grande voz. „Depois destas coisas“,
disse João, „vi outro anjo descer do céu, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.“ Nesta
iluminação, a luz de todas as três mensagens são combinadas. 1888 804.3

1. Trevas
O ESPALHAMENTO DE 1863-1989

Mas quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas jóias, tirando-as do cofre e espalhando-as na mesa.
Comecei a pensar que o dono reclamaria outra vez o cofre e as jóias de minhas mãos; e se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre como estavam antes... mas quanto
mais eu pedia, mais as espalhavam; e agora pareciam espalhá-las todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda
peça de mobiliário na sala....
Vi então que entre as pedras genuínas e moedas, eles haviam espalhado uma quantidade inumerável de jóias
espúrias e moedas falsas.... mas quanto mais eu os reprovava, mais eles espalhavam as jóias espúrias e as moedas
falsas entre as genuínas.... Partiram também em pedaços o meu cofre e espalharam–no entre o lixo.“ PE 82
Note: Tiago White planejou o diagrama de 1863, descartando o primeiro período profético que Guilherme
Miller tinha encontrado — a profecia dos 2520 anos que se encontra em Levítico 26. Esta profecia denotava o
espalhamento do povo de Deus.
• Apocalipse 3:17, 18

Mistério Da Iniquidade
Há perigos apresentados a mim e erros graves existentes no escritório da Review and Herald em Battle Creek.
Há homens com os olhos vendados, por assim dizer, manejando responsabilidades sagradas; e que a luz agora está
sendo dada de Deus não é aceita e acreditada e posta em prática durante esta próxima conferência, a sabedoria dos
homens e maquinações capiciosa serão apresentadas e aceitas em seus concilhos como se fosse a sabedoria de Deus,
Enquanto ose trata de conselho originado por Satanás e colocado nas mentes de homens. Homens vao continuar
em seu próprio espirito não santificado e profano, e, à medida que avançam, tornam-se mais auto-confiante, mais
satisfeitos com seus eu não santificados. Eles não são guiados pelo Senhor, e sabedoria dos homens é para eles como
uma forma superior e fonte do bem, como Satanás apresentou a Adão e Eva. Mas é o poder enganador do inimigo.
O mistério da iniqüidade trabalhará, com vestes de anjo. {1888} 1.813.2
Há apenas dois grupos. Satanás opera com o seu poder enganador e errado, e mediante grandes enganos apanha
todos os que não se firmam na verdade, os que tiverem desviado os ouvidos de ouvi-las, e se têm voltado para as
fábulas. Satanás mesmo não se firmou na verdade; ele é o mistério da iniqüidade. Pela sua subtileza dá ele aos seus
erros destruidores da alma a aparência de verdade. Nisto está o seu poder de enganar. Mente Caráter e Personalidade
2, 699.3
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Deus tem apresentado ... os perigos que ameaçam aqueles ... proclamando a mensagem do terceiro anjo ... Eles
precisam procurar diligentemente as Escrituras, para que possam aprender a se proteger contra o mistério da iniqüidade, que desempenha assim grande parte nas cenas finais ... 7BC 980,6
Observem em imaginação as grandes multitudes adorando no altar de Satanás. Escutem a música, a linguagem,
chamada educação superior. Mas o que Deus declara sobre aquilo? — É o mistério da iniquidade. Pamphlet 004, 11.
Os livros da bíblia que contém instrução de maior importância são desconsiderados porque falam tanto sobre um
Deus pessoal. Ele não sabia para onde o seus pés estavam querendo ir. Mas nos seus escritos recentes foram reveladas
suas tendências para o panteismo. SpTB07 39 (Testimonies for the Church Containing Messages of Warning and
Instruction to Seventh-day Adventists)
Uma nova Organização, Esquecendo as Doutrinas
Os livros da bíblia que contém instrução de maior importância são desconsiderados porque falam tanto sobre um
Deus pessoal. Ele não sabia para onde o seus pés estavam querendo ir. Mas nos seus escritos recentes foram reveladas
suas tendências para o panteismo.“ SpTB07 39 (Testimonies for the Church Containing Messages of Warning and
Instruction to Seventh-day Adventists)
O inimigo de almas tratou de introduzir a suposição que iria acontecer uma grande reforma entre os Adventistas do Sétimo Dia, e que esta reforma consistiria em abandonar as doutrinas que formam os pilares da nossa fé,
envolvendo um processo de reorganização. Se esta reforma acontecesse, qual seria o resultado? — Os princípios
da verdade, que Deus na Sua sabedoria deu para a igreja remanescente, seriam descartados. A nossa religião seria
mudada. Os princípios fundamentais que sustentaram a obra durante os últimos cinquenta anos seria julgado
como erro. Uma nova organização seria estabelecida. Livros de uma nova ordem seriam escritos. Se introduziria um
sistema de filosofia intelectual. Os fundadores iriam às cidades para fazer uma obra maravilhosa. É claro que tanto
o sábado como o Deus que o criou seriam pouco considerados. Nada seria permitido que obstruísse o caminho do
novo movimento. Os líderes ensinariam que virtude é melhor que vício, mas Deus removido, eles iriam colocar sua
dependência nos poderes humandos que sem Deus não tem valor. Os seus fundamentos seriam construídos sobre
aréia, e temporal e tempestade varreriam a estrutura.“ Special Testimonies Series B, number 07, 39.

2. Tempo do Fim
A QUEDA DO REI DO SUL – 1989

• Daniel 11:40b

Primeiro Anjo Chega: O homem com a vassoura
„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 [11.09] para longe. Na azáfama eu fechei os olhos por um momento [1MA]; quando
os abri [C.M.] 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
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fossem maiores que a ponta de um alfinete.
Então ele me chamou: “Vem e vê”. Primeiros Escritos, 83

3. Aumento de Conhecimento
ACERCA DO TRABALHO DO PAPADO

• Daniel 10:4

Na mensagem do primeiro anjo os homens são chamados a adorar a Deus, nosso Criador, que fez o mundo e
tudo quanto nele há. Eles têm rendido homenagem a uma instituição do Papado, anulando a lei de Jeová, mas deve
haver um aumento do conhecimento nesse assunto. Mensagens Escolhidas 2, 106.

4. Formalização da Mensagem
REVISTA O TEMPO DO FIM – 1996

• A revista Tempo do Fim foi publicada em 1996.
• Daniel 11:40-45 foi estabelecido como chave que destrava a Bíblia e o Espírito de Profecia.

5. Primeiro Anjo Fortalecido, Segundo Anjo Chega
11 DE SETEMBER, 2001

O Anjo de Apocalipse 18 desce com uma Mensagem Mundial
• Apocalipse 18:1
• Apocalipse 18:2–3

Agora estão dizendo que eu teria declarado que New York seria varrida por uma onda de maré. Tal coisa eu
nunca disse. O que falei foi, quando vi os grandes edifícios levantarem-se, piso trás piso: ‚Que terríveis cenas
ocorrerão quando o Senhor se levantar para espantar a terra! Então se cumprirão as palavras de Apocalipses
18:1-3. Todo o capítulo 18 de Apocalipses é uma advertência do que nos sucederá na terra. Porém, não tenho luz
em particular com respeito ao que virá sobre New York, sei apenas que algum dia os grandes edifícios serão destruidos pelo poder derrubador de Deus. Pela luz que me foi dada, sei que há destruição no mundo. Uma palavra
do Senhor, um toque do seu grande poder, e essas construões enormes cairão. Acontecerão cenas cujo terror não
podemos imaginar. Life Sketches, 411.

Porque ainda um pouquinho de tempo, E o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10:37
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A Críse Final
Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente, declaram que a vinda de Cristo
está próxima, às portas. ...
As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão a robustecer-se para a última grande crise.
Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. ...
A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios,
supostamente à prova de fogo, e diziam: “Estão perfeitamente seguros.” Mas esses edifícios foram consumidos
como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os
bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas.
Nenhuma força terrestre poderá deter a mão de Deus. Não há como, na construção de edifícios, usar material
que os preserve da destruição quando vier o tempo determinado por Deus para fazer cair sobre os homens as retribuições do desrespeito à Sua lei ...
Quem, no entanto, lê as advertências feitas pelos sinais dos tempos, as quais estão se cumprindo rapidamente? ...
E hoje o mundo, em completo desrespeito à voz de Deus, apressa-se para a ruína eterna.
O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo onze de Daniel atingiu quase o seu
cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias.
“Eis que o Senhor esvazia a Terra, e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. ... Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a Terra, e
os que habitam nela serão desolados. ... Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer,
e descansou a alegria da harpa.” Isaías 24:1-8.
“Ah! aquele dia! porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-poderoso. ... A
semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou
o trigo. Como geme o gado! As manadas de vacas estão confusas, porque não têm pasto; também os rebanhos de
ovelhas são destruídos.” “A vide se secou, a figueira se murchou; a romeira também, e a palmeira e a macieira; todas
as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens.” Joel 1:15-18, 12.
“Estou ferido no meu coração! ... Não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta
e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa; porque já toda a Terra está destruída.” Jeremias
4:19, 20. Testemunhos para a Igreja 9 11–15

Islã Restringido
• Apocalipse 7:1
• Génesis 16:12
• Ezequiel 37:9–11

Anjos estão segurando os quatro ventos, representados como um cavalo furioso procurando soltar-se, e arremeter sobre a face de toda a Terra, levando destruição e morte em sua esteira.
Vamos dormir no limiar do mundo eterno? Devemos estar embrutecidos, frios e mortos? Oh, que possamos
ter em nossas igrejas o Espírito e fôlego de Deus soprado em Seu povo para que possam ficar em pé e vivam.
Precisamos ver que o caminho é apertado e a porta estreita, mas quando passamos pela porta estreita sua amplitude
é sem limite. Manuscript Releases, volume 20, 217.
Precisamos levantar-se e resplandecer, porque sua luz já veio e a glória do Senhor já surgiu sobre eles. Não temos
tempo para falar de nós mesmos, não há tempo para tornar-se como uma planta sensível, que não pode ser tocado
sem encolher ..Digo-vos no nome do Senhor Deus de Israel que todas as influências maléficas e desalentadoras
estão sendo dominadas por mãos de anjos invisíveis, até que todos os que labutam no temor e amor de Deus sejam
selados em suas frontes. Manuscript Releases vol. 20, 216.6 to 217.2
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QUARTO ANJO TIPIFICADO PELO PRIMEIRO ANJO

Foi-me mostrado o interesse que todo o Céu havia tomado na obra em processamento na Terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da Terra de que se preparassem para o Seu
segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no Céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que sua missão era iluminar a Terra com a sua glória e advertir o homem com
respeito à iminente ira de Deus. ...
Embora a luz fosse derramada sobre todos, alguns meramente vinham sob sua influência, mas não a recebiam de
coração. Muitos se encheram de grande ira. Ministros e povo uniram-se com a ralé e obstinadamente resistiram à
luz derramada pelo poderoso anjo. Mas todos os que a receberam, afastaram-se do mundo e se uniram intimamente
uns com os outros. Primeiros Escritos, 245.
O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve iluminar a Terra toda com a sua
glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de
1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus; a mensagem do primeiro anjo foi levada a todos
os postos missionários do mundo, e nalguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado
em qualquer nação desde a Reforma do século XVI; mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a
última advertência do terceiro anjo. O Grande Conflito, 611.

Um Derramamento em Dois passos
Duas vezes a chuva temporã
Assim duas vezes na chuva serôdia
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

1º Passo
• João 20:19-24

2º Passo
• Atos 2:1-4

6. Fundamentos Estabelecidos
OS DIAGRAMAS DE 1843 E 1850

O aviso chegou: Nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído
desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nesta mensagem, e desde então eu tenho estado em
pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma em
que foram colocados ao buscarmos dia a dia ao Senhor com oração fervorosa, em busca de luz. Você acha que eu
poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como a Rocha Eterna. General Conference Bulletin, April 6, 1903.
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Já em 1842, a ordem dada nesta profecia, de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que
a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch, a preparação de um mapa profético a fim de
ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem
dada por Habacuque. O Grande Conflito, 392.
Segunda-feira retornamos para Dorchester onde nosso querido irmão Nichols e família moram. Lá, durante a
noite, Deus me deu uma visão muito interessante, a maior parte dela você verá no jornal. Deus mostrou-me a necessidade da publicação de um diagrama. Vi que era preciso e que a verdade tornada bem legível sobre tábuas teria
grande efeito e levaria almas para o conhecimento da verdade.“ Manuscript Releases, volume 15, 210—November
1850.
...Eu vi que Deus estava na publicacao do gráfico pelo irmão Nichols. Eu vi que havia uma profecia deste gráfico
na Bíblia... 13MR 359.1
Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível.... Alguns
desceram da plataforma para examiná-la, e declararam ter sido ela colocada erradamente.“ Primeiros Escritos, 258

7. Atividade dos Enemigos
LUTA EM CONTRA OS 2520, O CONTÍNUO, 1º & 2º AI, ISLÃ

• Jeremias 6:16

Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé
da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados três degraus — a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: “Ai de quem mover um bloco ou mexer num
alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das
almas depende da maneira em que são elas recebidas.” De novo fui conduzida às três mensagens angélicas, e vi a
que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e
severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns com alegria imediatamente
subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos, e então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma para
examiná-la, e declararam ter sido ela colocada erradamente. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a
plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas; pois Deus fora o Mestre Construtor, e
eles estavam lutando contra Ele. Eles reconsideravam a maravilhosa obra de Deus, que os levara à firme plataforma, e em união levantaram os olhos ao céu e com alta voz glorificaram a Deus. Isto afetou alguns dos que se tinham
queixado e deixado a plataforma, e contritos subiram de novo para ela. Primeiros Escritos, 258
• Isaías 46:9

Que ninguém busque derribar os fundamentos de nossa fé — os fundamentos que, mediante estudo da Palavra
feito com oração, e por meio da revelação, foram postos no princípio de nossa obra. Sobre esses fundamentos temos
estado a construir por mais de cinqüenta anos. Podem homens supor que têm encontrado um caminho novo, que
podem pôr um fundamento mais sólido do que o que foi posto; mas isso é grande engano. Ninguém pode pôr outro
fundamento, além do que já está posto.“ Testimonies, volume 8, 297. [Obreiros Evangélicos, 307]
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8. Fim do Tempo de Graça (3MA) – Recebe Poder
LEY DOMINICAL

• Apocalipse 18:4

O capítulo 18 de Apocalipse aponta para o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice advertência de
Apocalipse 14:6-12, a Igreja terá alcançado totalmente as condições preditas pelo segundo anjo, e o povo de Deus,
ainda em Babilónia, será chamado a separar-se da sua comunhão. Esta é a última mensagem que seria dada ao mundo, e realizará a sua obra. Quando aqueles que ‚não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, se deleitaram na
injustiça‘ (2 Tessalonicenses 2:12), forem deixados para que recebam a operação do erro e creiam na mentira, então
a luzda verdade resplandecerá sobre todos aqueles cujos corações se acham prontos para recebê-la, e todos os filhos
do Senhor, que permanecem em Babilónia, atenderão ao chamado: ‚Retirai-vos dela, povo Meu‘. (Apocalipse 18:4).
O Grande Conflito, 390.

Julgamento deve Começar pela Casa de Deus
• 1 Pedro 4:17

O Evangelho Eterno: Para os Adventistas Primeiro
• Romanos 1:16
• Romanos 2:4-11

Assim esses gregos, representando as nações, tribos e povos do mundo, foram ter com Jesus. Assim o povo de
todas as terras e de todos os séculos seria atraído pela cruz do Salvador. O Desejado de Todas as Nações, 438.3

Começai pelo Meu Santuário
• Ezequiel 9:4-6

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. Primeiros Escritos, 271
Vi em visão dois exércitos em luta terrível. Um deles ostentava em suas bandeiras as insígnias do mundo; guiava
o outro a bandeira ensangüentada do Príncipe Emanuel. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida
que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se
unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Testemunhos para a Igreja 8, 41.

Porta da Graça Fecha Para os IASD no Decreto Dominical
Multidões devem ser reunidas no aprisco. Muitos que conheceram a verdade corromperam seu caminho diante
de Deus e se apartaram da fé. As fileiras incompletas serão preenchidas pelos que foram representados por Cristo
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como tendo vindo na hora undécima. Há muitos com os quais o Espírito de Deus está lutando.
O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de misericórdia para os que não têm oportunidade de aprender que é a verdade. O Senhor olhará ternamente para eles. Seu coração de misericórdia se comove; Sua mão ainda
está estendida para salvar, ao passo que a porta se fecha para os que não querem entrar. Será acolhido grande número
de pessoas que nestes últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. — Carta 103, 1903. Este Dia com Deus, 168

Mensagens Repetidas
A primeira, segunda e terceira mensagens angélicas devem ser repetidas. O chamado tem de ser proclamado a
igreja: [cita-se Apocalipse 18:2–4]. RH, Oct 31, 1899 par. 11
A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e encontramo-nos agora sob a proclamação
da terceira; mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como
antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem, e a aplicação das profecias que nos trazem à mensagem do terceiro anjo. Não
pode haver terceira sem primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos,
mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Mensagens Escolhidas 2, 104.3
Assim a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou
a Terra com a sua glória. Essas mensagens confundem-se todas numa só, para serem apresentadas ao povo nos dias
finais da história terrestre. Todo o mundo será provado, e todos os que houverem estado nas trevas do erro quanto
ao sábado do quarto mandamento compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. {ME2 116.2}

Mensagens Combinadas
Os três anjos de Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do Céu, o que simboliza a obra dos
que estão proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Todas estão relacionadas entre si. ...
Satanás procura constantemente projetar sombra sobre essas mensagens para que o povo de Deus não possa discernir claramente sua importância, tempo e lugar; não obstante, permanecem e deverão exercer sua influência sobre
nossa vida religiosa, enquanto durar o tempo. Testemunhos para a Igreja 6, 17.4
O Senhor deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na linha profética, e sua obra não deve cessar
antes do fim da história terrestre. As mensagens do primeiro e do segundo anjo continuam sendo verdade para este
tempo e deverão correr em paralelo com aquela que segue. O terceiro anjo proclama sua advertência com voz alta.
‚E depois destas coisas“, disse Jõao, ‚vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com
a sua glória‘. Naquela iluminação está unida a luz de todas as três mensagens. 1888 materials, 804
O Senhor está prestes a punir o mundo por causa das sua iniquidade. Está prestes a punir organizações religiosas
pela sua rejeição da luz e verdade que lhes foi dado. A grande mensagem, combinando a primeira, segunda e terceira
mensagem agelical, há de ser proclamado ao mundo. Este deve ser o fardo do nosso trabalho. The Kress Collection,
105
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Assim a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a Terra com a sua glória. Essas mensagens confundem-se todas numa só, para serem apresentadas ao povo
nos dias finais da história terrestre. Todo o mundo será provado, e todos os que houverem estado nas trevas do erro
quanto ao sábado do quarto mandamento compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada
aos homens. Mensagens Escolhidas 2, 116
As Mensagens do primeiro e segundo anjos estão unidos e se completa no terceiro... Review and Herald, Oct 31,
1899 par. 8

As 3 MA localizados na história pela Inspiração
A proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos foi colocada pela Palavra da Inspiração.
Nem uma cavilha, nem um alfinete deve ser removido. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a
colocação dessas mensagens do que teria de substituir o Velho Testamento pelo Novo. Mensagens Escolhidas 2, 104.2

Duas Purificações do Templo
1º paso – Divindade irrompeu da humanidade
Novamente o penetrante olhar de Jesus percorreu o profanado pátio do templo. Todos os olhares estavam voltados para Ele. Sacerdotes e principais, fariseus e gentios, olhavam com surpresa e respeito para Aquele que Se achava
diante deles com a majestade do Rei do Céu. A divindade irrompeu da humanidade, revestindo Cristo de uma
dignidade e glória que jamais manifestara. Os que se achavam mais próximos dEle afastaram-se o mais que lhes
permitia a multidão. Não fosse a presença de alguns de Seus discípulos, e o Salvador Se encontraria como isolado.
Todos os sons cessaram. Parecia insuportável o profundo silêncio. Cristo falou com um poder que dominou o povo
como uma forte tempestade: “Está escrito: A Minha casa é casa de oração; mas vós fizestes dela covil de salteadores”. Lucas 19:46. Sua voz soou como trombeta através do templo. ... O Desejado de Todas as Nações, 413.2

Purificação do Santuário – Purificação do coração
Com a purificação do templo, anunciou Jesus Sua missão como Messias. Aquele templo, erigido, para morada
divina, destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Desde os séculos eternos era o desígnio de Deus
que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para morada
do Criador. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo
pecado, o coração do homem não mais revelava a glória da Divindade. Pela encarnação do Filho de Deus, porém,
cumpriu-se o desígnio do Céu. Deus habita na humanidade, e mediante a salvadora graça, o coração humano se
torna novamente um templo.
O Senhor tinha em vista que o templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a todas as pessoas. Os judeus, no entanto, não haviam compreendido a significação do edifício de que tanto se
orgulhavam. Não se entregavam como templos santos para o divino Espírito. Os pátios do templo de Jerusalém,
cheios do tumulto de um tráfico profano, representavam com exatidão o templo da alma, contaminado por paixões
sensuais e pensamentos profanos. Purificando o templo dos compradores e vendilhões mundanos, Jesus anunciou Sua missão de limpar a pessoa da contaminação do pecado — dos desejos terrenos, das ambições egoístas,
dos maus hábitos que a corrompem. “De repente virá ao Seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do
concerto, a quem vós desejais; eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da Sua vinda? E
quem subsistirá quando Ele aparecer? porque Ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. E
assentar-Se-á, afinando e purificando a prata; e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata”.
Malaquias 3:1-3. “Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém
destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que sois vós, é santo”. 1 Coríntios 3:16,
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17. O Desejado de Todas as Nações, 103

2da Purificações do Templo
Quando Jesus começou Seu ministério público, purificou o Templo de sua sacrílega profanação. Entre os
últimos atos de Seu ministério estava a segunda purificação do Templo. Assim, na última obra para advertência
do mundo, dois chamados distintos são feitos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: “Caiu, caiu Babilônia,
aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição.” Apocalipse 14:8. E no
alto clamor da mensagem do terceiro anjo ouve-se uma voz do Céu, dizendo: “Sai dela, povo Meu, para que não
sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao Céu, e Deus Se lembrou das iniqüidades dela.” Apocalipse 18:4, 5. — The Review and Herald, 6 de
Dezembro de 1892. Mensagens Escolhidas 2, 118.2

Apocalipse 14 Repetido em Apocalipse 18
Diz o profeta: “Vi descer do Céu outro anjo, que tinha grande poder, e a Terra foi iluminada com a sua glória.
E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios.”
Apocalipse 18:1, 2. Esta é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo. Caiu Babilônia, “que a todas as
nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição”. Apocalipse 14:8. Que é esse vinho? — Suas doutrinas falsas.
Ela deu ao mundo um sábado falso em vez do sábado do quarto mandamento, e tem repetido a mentira que Satanás
disse no princípio a Eva no Éden — a imortalidade natural da alma. Muitos erros semelhantes tem ela propagado
por toda parte, “ensinando doutrinas que são preceitos dos homens”. Mateus 15:9. Mensagens Escolhidas 2, 118.1

9. O Número 7
A CONTROVERSIA SOBRE O VERDADEIRO DIA DE REPOSO
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Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali.
Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo. Ao
qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado; e este é o refrigério;
porém não quiseram ouvir.
Isaías 28:10–12
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