Carta

aberta a Daniel Silveira, organizador e dirigente do Congresso MV, em resposta ao
pronunciamento público com respeito ao Ministério O Livrinho durante o último congresso
(Novembro de 2015) expondo suas ideias fanáticas quanto aos fundamentos da fé adventista e
verdade presente.
Irmão Daniel Silveira, aproximadamente uma semana antes do último Congresso MV, você
entrou em contato com o irmão Aurelio Barrios, que é um dos dirigentes do ministério Livrinho.
Ele relatou como foi a reunião e nos expôs várias dúvidas levantadas por você quanto à mensagem
que pregamos. Também ficou de te enviar um e-mail explicando alguns pontos que ficaram
abertos, tal resposta foi enviada no dia do congresso. Ficou evidente a sua desconsideração ao email enviado pelo irmão Aurelio em resposta às suas indagações. Você pode dizer que não leu o email a tempo, e isso nós estaríamos dispostos a compreender, mas até o momento não tivemos
nenhuma resposta da sua parte, afirmando de fato sua total desconsideração. Dito isto, nós
estamos publicamente respondendo sua atitude e tudo que ela envolve.
No último Congresso MV (novembro de 2015) você promoveu uma reunião privada
com alguns dos participantes para difamar nosso ministério com afirmações vazias e que não
podem ser sustentadas. Visto que houve uma mistura de verdade e erro, é também o intuito dessa
carta esclarecer o que realmente cremos e o que não cremos, o que realmente fizemos e o que não
fizemos. Por difamação nos referimos aos falsos testemunhos que foram levantados quanto ao
nosso ministério. Vamos abordar brevemente essas questões antes de tratarmos de pontos
doutrinários.
Heber Buss, Wesley Correia
Ministério O Livrinho
23 de dezembro, 2015
V

Falsas Afirmações
Não é verdade que ensinamos que em 1863 a igreja se rebelou contra Deus ao se organizar.
Você nos apresenta nessa falsa luz usando um pequeno trecho de um vídeo que fala da rejeição
das veredas antigas em 1863. Foi nesse período que os diagramas ordenados pelo Senhor (os de
1843 e 1850) foram rejeitados para dar lugar ao diagrama de 1863, que foi produzido por
vontade humana, não do Senhor.
Não é verdade que ensinamos que em 11 de setembro é o dia do Senhor.
Não é verdade que o nosso ministério se separou da Igreja Adventista e criou uma nova igreja.
Em suas afirmações ficou entendido que você esteve em contato com o irmão Jeﬀ Pippenger
pessoalmente nas últimas semanas, isso jamais ocorreu.
Essa carta é escrita em um espírito de amor cristão e de reconciliação, mas também com um
espírito de zelo pela Verdade e de repreensão (1Tm 5:20). Oramos para que você se arrependa e se
retrate publicamente desses erros, caso contrário, precisará dar conta deles diante do tribunal de
Deus, em um momento onde não haverá mais chance de se arrepender.
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Esses pequenos pontos, citados acima, tratam-se de pecados cometidos contra nós. Agora
passaremos a analisar suas afirmações concernentes ao fundamento da fé adventista, evangelho
eterno, evangelismo público e outros tópicos. A evidência que apresentaremos nos leva a crer que
a sua posição quanto às verdades bíblicas é pior do que os falsos testemunhos apresentados contra
o nosso ministério, pois nesse caso você não está atentando contra homens, mas contra o próprio
Deus e Sua palavra.
Primeiro demonstraremos que suas ideias quanto ao fundamento da fé adventista (que é
representado nas três mensagens angélicas) estão em conflito com o claro testemunho dos
profetas.

Fundamento da Fé Adventista
“A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas foi demarcada pela
Palavra da Inspiração. Nem uma estaca ou prego se deve remover. Nenhuma autoridade
humana tem mais direito de mudar a posição dessas mensagens do que de substituir o Antigo
Testamento pelo Novo. (...)
A primeira e a segunda mensagens (Apocalipse 14:6-8) foram dadas em 1843, 1844 (...)”
Cristo Triunfante, 373
“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.” Review and Herald, 14 de abril
de 1903 Par. 35
"Quando vierem homens que moverão um alfinete ou algum pilar dos fundamentos que Deus
estabeleceu através do seu Espírito Santo, deixem os anciãos que foram pioneiros neste trabalho
falarem claramente, também deixem aqueles que já morreram falar, imprimindo novamente seus
artigos nos nossos periódicos. Junte os raios de luz divina que Deus nos deu mostrando como Ele
conduziu Seu povo passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade passará no teste do tempo
e do julgamento." Manuscript Releases, volume 1, 760
Irmão Daniel, o fundamento do adventismo são as três mensagens angélicas, que incluem o
“contínuo” de Dn 8:13 como o paganismo, o papel do Islã na profecia e a profecia dos 2520,
dentre outras verdades. Você se posiciona contra cada uma delas. Sobre essas verdades estavam
alicerçados nossos pioneiros, Guilherme Miller, Tiago White, Ellen White, José Bates, Hiram
Edson e muitos outros que estavam unidos no espírito e na doutrina ao trilharem o caminho
antigo. Negar essas verdades é negar a Rocha Eterna, Jesus Cristo. Mas você remove estacas e
pregos do fundamento, mudando as mensagens da posição em que foram demarcadas pela
palavra inspirada.
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“Contínuo"
"Estamos na eminência de grandes e solenes eventos. A terra inteira está para ser iluminada
com a glória do Senhor como as águas cobrem os canais profundos. As profecias estão se
cumprindo, e tempos tempestuosos estão diante de nós. Velhas controvérsias que tem
aparentemente sido silenciadas por um longo tempo serão reavivadas, e novas controvérsias
surgirão; velho e novo se misturarão, e isto se dará muito em breve. Os anjos estão segurando os
quatro ventos para que não soprem, até que a específica obra de advertência seja dada ao mundo;
mas a tempestade está se formando, as nuvens se avolumando, prontas para irromper sobre o
mundo, e para muitos ela será como um ladrão à noite." An Appeal to our Ministers and
Conference Committees, 1892, 38
Você diz que estamos errados por defender o "contínuo" como paganismo e não como o
ministério de Cristo no Santuário celestial. Esta não é uma nova controvérsia no adventismo, mas
velha. A irmã White nos adverte que no período da chuva serôdia, velhas controvérsias viriam à
tona e novas surgiriam. O assunto do "contínuo", que deveria ser simples e de nenhuma
confusão, está sendo reavivado na história final da terra. Mas ao fazer do "contínuo" o ministério
de Cristo no Santuário celestial, a verdade é feita erro, resultando em confusão e as mentes são
transviadas.
A ideia de que o "contínuo" representa o ministério de Cristo no santuário é parte da
nova teologia adventista e não pode ser sustentada na narrativa profética em nenhum ponto
sequer.
“Depois ouvi um santo que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a
visão do sacrifício contínuo, e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e
o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o
santuário será purificado.” Daniel 8:13,14
A pergunta do santo é "até quando durará a visão do contínuo e da transgressão
assoladora?". A resposta dada é "até duas mil e trezentas tardes e manhãs...". A preposição "até"
indica que desde o início das 2300 tardes e manhãs, a visão do contínuo e da transgressão
assoladora já estavam em processo de cumprimento. A transgressão assoladora, que entendemos
ser o papado, foi quem substituiu o contínuo, que representa o paganismo. Mas diferentemente,
você assume que o "contínuo" é o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Isso traz
o início das 2300 tardes e manhãs para algum momento em que Cristo já esteja ministrando no
santuário celestial. A obra de Cristo no Santuário começou no ano 31 d.C, na ocasião do
pentecostes. Sendo assim, a pergunta "até quando..." deveria ser trazida para no mínimo ao ano
31 d.C, trazendo o fim das 2300 tardes e manhãs para no mínimo ao ano 2331. Não é possível
sustentar essa posição e ao mesmo tempo manter 22 de outubro de 1844.
Os mileritas precisaram abandonar esta visão para levar a cabo o grande movimento guiado
por Deus. Esta era uma visão protestantes e pré-milerita. Aqueles que deram a mensagem da hora
do juízo no movimento adventista não só eram unânimes quanto ao "contínuo" ser o paganismo
como também mantinham a visão correta do assunto.
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É comum entre os adventistas, abordar o fato de que Guilherme Miller, ao estudar a Bíblia,
não passava para o texto seguinte sem antes entender o anterior. Tivesse Miller continuado com o
antigo e falso entendimento do "contínuo" as 2300 tardes e manhãs nunca teriam sido abertas a
ele. O contínuo foi o verso anterior que precisava ser corretamente entendido antes que a verdade
brilhasse gloriosa a Miller. Foi o anjo Gabriel quem guiou e abriu as verdades para aquele tempo a
Miller.
“Eu segui lendo,” disse ele, “e não pude encontrar nenhum outro caso, além de em Daniel. Eu
então tomei essas palavras que estavam em conexão com ela, ‘tirado’. ‘E por ele foi tirado o
continuo’, desde o tempo em que o contínuo for tirado’, etc. Eu li, e pensei que eu não encontraria
luz sobre o texto; finalmente eu cheguei a 2 Tessalonicenses 2:7,8. “Porque já o mistério da
injustiça opera; somente há um que agora o detém até que do meio seja tirado; E então será
revelado o iníquo,” etc. E quando eu cheguei a esse texto, Oh, quão clara e gloriosa a verdade
pareceu! É isso! isso é ‘o contínuo!’ Bem, agora, o que Paulo quer dizer por ‘um que agora o
detém’ ou que oculta? O ‘homem do pecado’ e ‘o iníquo’ significam 'o Papado'. Bem, o que
detém o Papado de ser revelado? É o Paganismo; bem, então ‘o contínuo’ deve significar
Paganismo.” Guilherme Miller citado por Apollos Hale, Manual do Segundo Advento, 66;
[TSAM 66.2]
Quando Deus enviou "Seu anjo" Gabriel a Miller a verdade pareceu gloriosa. No mesmo texto
que a irmã White usa o termo "Seu anjo" para Miller ela usa para o apóstolo João.
"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...
"... 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...
"Fui transportada aos dias dos discípulos e mostrou-se-me que Deus tinha uma obra especial
para o amado João cumprir. Satanás estava decidido a impedir esta obra, e induziu seus servos a
destruírem João. Deus, porém, enviou Seu anjo e maravilhosamente o guardou... Foi acusado
falsamente por seus inimigos e finalmente banido para uma ilha deserta, aonde o Senhor enviou
o Seu anjo para revelar-lhe acontecimentos que deveriam ter lugar na Terra, e a condição da
igreja até o fim — suas apostasias, e a posição que ela deveria ocupar se quisesse agradar a Deus e
finalmente vencer." Primeiros Escritos, 229-230
Quando entendemos no contexto da história quais as verdades que pareceram gloriosas
para Miller, o "contínuo" é uma das que claramente ele olhou maravilhado. Profecia e história são
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o que testificam dos ensinos que foram dados pelo anjo a Miller. É Gabriel o anjo escolhido para
revelar os desígnios de Deus aos homens.
"De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse: “Pelo Seu anjo as enviou, e as notificou a João
Seu servo”. Apocalipse 1:1. E a João o anjo declarou: “Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os
profetas”. Apocalipse 22:9. Maravilhoso pensamento — que o anjo que ocupa, em honra, o
lugar logo abaixo do Filho de Deus, é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens
pecadores." O Desejado de Todas as Nações, 58
Mesmo que você não aceite as evidências acima do que é o "contínuo", você vai precisar lidar
com o claro testemunho dos profetas:
“Vi então em relação ao “contínuo” (Daniel 8:12), que a palavra “sacrifício” foi suprida pela
sabedoria humana, e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem
deu o clamor da hora do juízo. Quando houve união, antes de 1844, quase todos eram
unânimes quanto à maneira correta de se entender o “contínuo”; mas na confusão desde 1844,
outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão.” Primeiros Escritos, 74
O entendimento correto foi dado aos mileritas, não aos que trouxeram essa nova teologia para
o adventismo. Este entendimento faz parte de uma teologia inspirada por anjos expulsos do céu,
que trabalharam nas mentes de A. G. Daniells e W. W. Prescott ao tentarem introduzir tal ponto
de vista no adventismo (Ver 20MR 17-20 no fim da carta). E uma vez que na sua apresentação
você deixa claro que não a fez de forma impensada, implicando que estudou bem os assuntos,
cremos que não ficará surpreso de que as ideias espiritualistas de John Kellogg (autor de The
Living Temple) teve grande influência para que essa nova visão fosse adotada (ver 13MR 368 no
fim da carta). Isso te coloca numa posição bem delineada de estar defendendo erro, e por
delineada nos referimos que estamos verdadeiramente mostrando em que lado você se encontra.
“(…) O inimigo trabalhava na mente do irmão Daniells; e sua mente e a do ancião
Prescott estavam sendo influenciadas por anjos que tinham sido expulsos do céu...”
Manuscript Releases, volume 20, 17
(...)
“Agora estou dizendo-lhes [que] quando me foi mostrado este assunto, quando ancião
Daniells estava levantando a sua voz como uma trombeta em defender suas ideias do "contínuo",
as consequências foram apresentadas. O nosso povo estava se tornando confundidos. Eu vi o
resultado, e, em seguida foram-me dadas avisos de que se o ancião Daniells, sem respeito para
com com a consequência, ficasse assim convencido e acreditasse que estava sob a inspiração de
Deus, o ceticismo seria semeado entre nossas fileiras em todos os lugares, e estaríamos onde
Satanás iria levar suas mensagens. Incredulidade e ceticismo seriam semeados nas mentes
humanas ou culturas estranhas do mal tomariam o lugar da verdade.-Manuscrito 67, 1910, 1-8."
Manuscript Releases, volume 20, 21.3 (os dois textos acima estão completos no final da carta)
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Ao advogar tal ponto de vista sobre o "contínuo", você não só destrói os 2300 anos, como faz
da irmã White uma falsa profetiza e aceita uma doutrina de anjos expulsos do céu, não de
Gabriel.
O Papel do Islã na Profecia
Você questiona o caráter de Deus ao dizer que não faz parte do trato dEle com seu povo testálos com uma mensagem que envolva o Islã na profecia. Nós lhe proporíamos que revesse sua
declaração, pois isto também está em conflito com o claro testemunho dos profetas.
“No ano de 1840 outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Dois anos
antes, Josias Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma
explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano.
(...) 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
“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
Quando em 1840 a predição de Josias Litch se cumpriu a mensagem se tornou doce para os
mileritas foi levada a todos os postos missionários do mundo, representado pelo anjo de
Apocalipse 10 que tem um pé no mar e um na terra.
“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 cumprimento da predição sobre o Islã na profecia Bíblica foi a confirmação de Deus de que
era Ele quem estava conduzindo o movimento e de que a mensagem que estava sendo
previamente pregada era verdadeira. Os que rejeitaram esta mensagem não receberam as
mensagens seguintes.
“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,
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colocaram-se onde não podiam receber as bênçãos do dia do Pentecoste, o que lhes teria ensinado
o caminho para o santuário celestial. (...)
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." Primeiros Escritos, 260
“E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que
a luz, porque as suas obras eram más” João 3:19
Nós queremos lembrá-lo que no contexto da história milerita, quando o primeiro anjo
(Apocalipse 14:7) recebe poder (Apocalipse 10) para testar aquela geração, o teste foi relacionado
ao entendimento do primeiro e segundo ai, como são identificados em Apocalipse 9. Quando em
11 de Agosto de 1840 o segundo ai terminou, o mundo protestante foi testado quanto à forma
como eles iriam lidar com a mensagem vinda do céu. Sabemos que os que rejeitaram essa luz de
origem divina estavam do lado errado no grande conflito. Mesmo que nós tenhamos a
interpretação errada do terceiro ai, e nós não cremos que seja o caso, suas afirmações são
prejudiciais a você e aos que ouviram sua palestra, pois elas representam erroneamente o caráter
de Deus e a forma como ele lida com Seu povo, tornando de nenhum valor a luz que João
recebeu. Diante disso, você precisa rever a sua compreensão do caráter de Deus, pois tudo indica
que ela provém de tradições protestantes apóstatas que desconhecem o zelo de Deus por Sua
verdade.
A irmã White comenta que os sete trovões são eventos que tiveram lugar entre 1798 e 1844,
quando o primeiro e segundo anjo fizeram sua obra.
“A luz especial dada a João que foi expressa nos sete trovões foi uma delineação dos eventos
que sucederiam durante a primeira e segunda mensagens angélicas.” The Seventh Day Adventists
Bible Commentary , volume 7, 971.6
Esses também são eventos futuros que aconteceriam em sua ordem.
“Depois dos sete trovões emitirem suas vozes, a injunção vem a João como a Daniel em
respeito ao pequeno livro: 'Sela o que os sete trovões falaram'. Estes estão relacionados a eventos
futuros que serão abertos em sua ordem. Daniel estará em pé no seu lugar no final dos dias.”
The Seventh Day Adventists Bible Commentary , volume 7, 971.4
O anjo de Apocalipse 18 é tipificado pelo anjo de Apocalipse 10. Se não entendemos isto, não
estaremos aptos a compreender que estamos repetindo a história milerita e que a descida desses
dois anjos, dentre outras coisas, marcam a mensagem profética da atividade do Islã na história
milerita e na nossa.
“Foi-me mostrado o interesse que todo o Céu havia tomado na obra em processamento na
Terra. Jesus comissionou um poderoso anjo [Apocalipse 10] para que descesse e advertisse os
habitantes da Terra de que se preparassem para o Seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a
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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
Quando a irmã White comenta o anjo de Apocalipse 10 na história milerita, ela usa
claramente a linguagem de Apocalipse 18, que diz:
“E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi
iluminada com a sua glória.” Apocalipse 18:1
“Estão dizendo que eu teria proclamado que Nova Iorque será varrida por uma onda do mar.
Isto eu nunca disse. Eu disse que eu vi os grandes edifícios sendo construídos lá, andar após
andar: Quão terríveis as cenas que hão de ocorrer quando o Senhor se levantar para sacudir a
terra terrivelmente! Então se cumprirão as palavras de Ap. 18:1-3. O capítulo 18 inteiro de
Apocalipse é uma advertência do que virá sobre a terra. Porém não tenho luz específica o que virá
sobre Nova Iorque. Sei somente que algum dia aí os grandes edifícios serão derrubados com a
força de Deus que derruba e revira. Uma luz que foi me dada me diz que está agindo no mundo
um espírito de destruição. Uma palavra da boca de Deus, um toque com Seu incrível poder e os
grandes edifícios cairão. Cenas tão terríveis ocorrerão que nem podemos imaginar.” Review and
Herald, July 5, 1906; Life Sketches, 411
A irmã White identifica que esse anjo desce quando os grandes edifícios de Nova Iorque são
derrubados. Foi em 11/09 que o Islã radical foi restrito, tipificando o Islã sendo restrito na
história milerita quando o poderoso anjo de Apocalipse 10 desceu.
Como você disse, nós sim ensinamos que o terceiro ai começa em 11/09 e isto marca o início
da chuva serôdia, quando o anjo de Apocalipse 18 desce na história da última geração. Esta
mensagem, como deveria ter sido em 1888, começa com as gotas e deve se avolumar até um alto
clamor. E agora, ao receber essa mensagem, você está sendo testado, deixando somente duas
opções: aceitar ou rejeitar. Esta não é só sua responsabilidade, mas, desse ponto em diante, dos
que por sua influência estão tendo o primeiro contato com a mensagem.
Antes de terminar esse tópico, nós estamos meio travados sobre o que dizer quanto à sua
afirmação de que nossa mensagem é baseada em "tempo". Você primeiro começou a apresentação
afirmando que não marcamos tempo, mas na conclusão diz que temos uma mensagem de tempo
definido. Em qualquer caso, nós não temos uma mensagem de "tempo". Dizer isso leva as pessoas
que nos acompanham a ficarem confusas.
O que é interessante é que diante de seu pronunciamento público quanto a nós, algumas
pessoas passaram a interagir conosco para tentar esclarecer alguns pontos. Em uma dessas
interações, nos mostraram sua recente publicação em uma rede social onde você promove um
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vídeo que lida com o julgamento dos vivos começando em 23 de setembro de 2015. Isto é
extremamente relevante pois nós temos ensinado por anos que o julgamento dos vivos começou
em 11/09 de 2001. Nós fazemos isso apresentando evidências unicamente da Bíblia e do Espírito
de Profecia. É nesse ensinamento que você nos atacou como se nossa mensagem fosse falsa e de
"tempo". Mas agora você tem promovido um vídeo que usa como base para marcar o julgamento
dos vivos o desenho dos Simpsons! Não a Bíblia e nem o Espírito de Profecia. Esse mesmo pastor
que ensina isso tem ensinado profecias de tempo ao longo dos anos, tais como previsões de crises
mundiais nos anos de 2001, 2008 e 2015 com base nos anos jubileus. Você não está disposto a se
pronunciar contra esses erros por razões que você mesmo deve saber.
O que parece é que você tem construído seu ministério em cima de populismo e não da
verdade. Nós não estamos surpresos com isso, já que no início do ano você promoveu um grande
encontro no Brasil com um pastor da África do Sul que também tem disseminado mensagens
proféticas com base em tempo. Nós não temos uma mensagem de tempo como foi apresentado
por você, mas esses pastores têm, e você também ao promover esses pastores. Isso sendo dito, você
se sente confortável em fazer tal falsa afirmação quanto a nós quando você mesmo apoia esses
ensinos que são falsos e que não provêm do céu?
Os 2520
Nós estamos cientes de que muitos dos seus ouvintes acompanham assiduamente nosso
ministério, e eles podem testificar que nós não fazemos uso irresponsável dos testemunhos, mas
você tem mostrado que isso não é válido para você. Nós não acreditamos que eles partilham das
suas ideias de que “tiramos lições de versos bíblicos aparentemente inúteis”, pois “toda escritura é
inspirada por Deus e proveitosa”, ou seja, útil para o ensino. Talvez sua abordagem quanto aos
2520 seja fruto dessa mentalidade, que torna o Espírito de Profecia e a Bíblia de nenhum efeito.
Para reivindicar que a profecia dos 2520 é falsa usando um único texto distorcido, você precisa
fazer da irmã White uma falsa profeta.
“A experiência dos discípulos que pregaram “o evangelho do reino” no primeiro advento de
Cristo, teve seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem de Seu segundo
advento. Assim como saíram os discípulos a pregar: “O tempo está cumprido, o reino de Deus
está próximo”, Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o
último apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar, que o juízo estava próximo, e que
deveria ser inaugurado o reino eterno. A pregação dos discípulos com relação ao tempo, baseavase nas setenta semanas de Daniel 9. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros
anunciava a terminação dos 2.300 dias de Daniel 8:14, dos quais as setenta semanas fazem parte.
Cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo
grande período profético." O Grande Conflito, 351
Primeiro a irmã White diz que Miller pregava que o período profético mais longo estava para
terminar. Historicamente, o período mais longo que Miller e seus companheiros anunciavam
eram os 2520 anos.
Esse certamente é o testemunho unânime de todos os que pregaram a primeira e a segunda
mensagem angélica. Mas ao interpretar esse texto, você o aplica de forma a tornar os 2300 o
período profético mais longo, colocando assim Ellen White em conflito com a clara evidência
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histórica. Quando chegamos à última sentença, ela nos diz que cada uma das pregações citadas
anteriormente (2300 e 70 semanas) formam uma porção diversa do grande período (2520). Se o
grande período fosse os 2300, seria impossível que 2300 fosse uma parte diferente dele mesmo.
Historicamente, gramaticalmente e matematicamente, a estrutura que você propõe e sua forma
de ler o texto, não podem existir.
É bem conhecido no adventismo argumentos que se apoiam no silêncio da inspiração para
defender erros, e isso nós queremos agora lembrá-lo. Você provavelmente já teve que lidar com
irmãos anti-trinitarianos que se apoiam no silêncio da irmã White quanto ao uso da palavra
“trindade”, para sustentarem que não existem “três pessoas da Divindade”. Provavelmente,
também já teve que lidar com nossos irmãos protestantes que se apoiam no silêncio dos apóstolos
com referência ao sábado no Novo Testamento. Mas agora você se coloca, mais uma vez, do lado
dos protestantes, pois semelhantemente está se apoiando no aparente silêncio da inspiração com
relação aos 2520.
Diante de sua afirmação quanto ao silêncio, nós citamos os textos abaixo:
“Vi o povo de Deus, com gozo, em expectação, aguardando o seu Senhor. Mas era intento de
Deus prová-los. Sua mão ocultou um engano na contagem dos períodos proféticos. Aqueles que
estavam esperando pelo seu Senhor não descobriram este erro, e os homens mais doutos que se
opunham ao tempo também deixaram de o ver. Era intuito de Deus que Seu povo defrontasse
com o desapontamento. ...” Primeiros Escritos, 235
Como pode ser facilmente verificado no original, os parágrafos abaixo encontram-se mal
traduzidos para o português, as devidas correções serão acrescentadas entre colchetes.
“... De novo foram levados às suas Bíblias, a fim de examinar os períodos proféticos. A mão
do Senhor removeu-se dos algarismos, e o erro foi explicado. Viram que o[s] período[s]
profético[s] chegava[m] a 1844, e que a mesma prova que haviam apresentado para mostrar que
o mesmo [os períodos proféticos] terminava[m] em 1843, demonstrava terminar[em] em 1844.
..." Primeiros Escritos, 236
(...) Desejavam silenciar o testemunho que os expectantes se sentiam compelidos a dar de que
o[s] período[s] profético[s] se estendia[m] até 1844. Com clareza os crentes explicavam o seu
engano e davam as razões por que esperavam seu Senhor em 1844. (...)" Primeiros Escritos, 237
Diferente do que você apresenta, a irmã White identifica os 2520 como um período
profético de tempo. Note que sempre se fala do “erro” no singular. Havia um único erro, que era
o “conceito do ano completo” que ainda não era aplicado.
Por uma razão que não sabemos, a tradução em português apresenta “os períodos proféticos”
no singular, o que é lamentável, pois o leitor achará que se trata somente dos 2300 anos. Não é
essa a informação do texto original. O que o texto diz é que mais de um período profético tinha o
seu término no ano de 1844. Só existiam dois períodos que tinham seu término nessa data. O
texto diz “períodos proféticos” no plural, e não no singular, isso forçosamente inclui mais de um
período. Eles são os 2300 e os 2520.
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Além disso, os 2520 fazem parte da mensagem do “clamor da meia-noite”, dos dois
diagramas ordenados pelo Senhor, e também da mensagem do alto clamor.
“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.” Primeiros Escritos, 74
“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.
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, 391
“Vi que Deus estava na publicação do diagrama feita pelo irmão Nichols. Vi que havia
uma profecia na Bíblia que se referia ao diagrama; e se este diagrama está destinado ao povo de
Deus, se é suficiente para um, também basta para outro, e se um necessita de um diagrama mais
amplo, o outro também necessitaria. “ Manuscripts Releases, volume 13, 359.
O diagrama feito pelo irmão Nichols é o diagrama de 1850, e a profecia referida a esse
diagrama é a de Habacuque 2:1-4.
"Segunda-feira nós voltamos para Dorchester onde nosso irmão Nichols e família vivem. Lá,
de noite, Deus me deu uma visão muito interessante, a maioria da qual vocês verão no jornal.
Deus me mostrou a necessidade de publicar um diagrama. Eu vi que era necessário e que a
verdade tornada bem legível sobre tábuas iria afetar a muitos e iria causar almas a virem a
conhecer a verdade." Manuscript Releases, volume 15, 210, parágrafo 3.
"Nossa próxima conferência foi em Fairhaven. O irmão Bates e esposa estavam presentes. Foi
uma boa reunião. Em nosso retorno ao irmão Nichols, o Senhor me deu uma visão e mostrou
me que a verdade deve ser tornada bem levígel sobre tábuas, e que isso causaria muitos a se
decidirem pela verdade das três mensagens angélicas, com as duas anteriores tornadas legíveis
sobre tábuas." Manuscript Releases, volume 16, 207
“(...) O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua
extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do
caminho, a qual um anjo me disse ser o “clamor da meia-noite”.(...)Outros temerariamente
negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão
longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas; de modo que
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tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo
tenebroso e ímpio...” Primeiros Escritos, 14
“Todas as mensagens dadas de 1840-1844 devem ser feitas ativas agora, pois há muitas
pessoas que perderam os seus objetivos. As mensagens devem ir para todas as igrejas. "Cristo
disse, 'Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o
viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram.' [Mat 13:16, 17].
“Bem-aventurados os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 e 1844. "A
mensagem foi dada. E não deve haver demora em repetir a mensagem, por que os sinais dos
tempos estão a cumprir, o trabalho de fechamento deve ser feito. Um grande trabalho será feito
em um curto tempo. Uma mensagem em breve será dada pelos escolhidos de Deus que
aumentarão em um alto clamor. Em seguida Daniel estará em seu lote, para dar o seu
testemunho." Manuscript Releases, volume 21, 437
Os diagramas de 1843 e 1850 contêm a profecia dos 2520, a mensagem do “clamor da meianoite” contêm os 2520, e o último texto ainda nos afirma que a mensagem do alto clamor
repetirá TODAS as mensagens dadas de 1840-1844, o que inclui os 2520. Você pode tentar
espiritualizar o texto utilizando sutilezas humanas para se desviar das claras afirmações acima, mas
isso jamais será capaz de alterar o peso da evidência apresentada, pela qual você terá de dar conta.
Isso se torna mais impactante quando contrastamos que você, irmão, e todos os demais que
removem a estaca e prego dos 2520 da primeira mensagem angélica, tem como argumento mais
forte a rejeição humana de Tiago White, e a publicação de um diagrama(o de 1863) por ele,
quando não há nenhuma citação que confirme que foi da vontade de Deus que o mesmo fosse
publicado.
Diferente do que ficou entendido na sua apresentação, nós não afirmamos que Tiago
White havia sofrido um derrame antes de rejeitar os 2520. O que nós sempre apresentamos foi o
claro testemunho do Espírito de Profecia de que a sua mente estava incapacitada para o estudo
durante esse período.
“Transcreverei aqui um outro testemunho, escrito em 6 de Junho de 1863: É um dever para
aqueles no Escritório sobrecarregar mais seus cérebros, e meu marido sobrecarregar o seu menos.
Muito tempo é gasto por ele sobre vários assuntos que confundem e cansam sua mentem e o
incapacitam para o estudo, ou para a escrita, e impedem sua luz de brilhar na Review como
deveria. Vi que a mente do meu marido não deve ser abarrotada e sobrecarregada. Sua mente
deve ter descanso, e ele ser deixado livre para escrever e atender assuntos que outros não podem.
"Foi me mostrado que meu marido deve tomar tempo para fazer as coisas que seu julgamento
lhe diz que iriam preservar sua saúde… Mas ele tem tomado cargas demais, e os que trabalham
com ele no escritório, e os seus irmãos do ministério também, também têm querido que ele as
carregue.” PH159, 14–16
O diagrama de 1863 foi finalizado em outubro de 1863, 4 meses depois do comentário
inspirado acima sobre a condição mental de Tiago White. Com isso concluímos que o melhor
argumento que se apresenta para rejeitar os 2520 está baseado no raciocínio de um bom homem,
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mas cuja mente estava incapacitada para o estudo. Vale lembrar que Arão, um líder escolhido
pelo Senhor, logo após presenciar a gloriosa manifestação do poder de Deus ao tirá-los do Egito,
produziu um bezerro de ouro. Mas agora, depois de 4 mil anos de deterioração pelo pecado, você
põe sua confiança nos atos de Tiago White, ao invés de confiar no testemunho do poder de Deus.
Nós o admoestamos a que não faça da carne o seu braço.
Diante disso, nós o admoestamos que se corrija dos erros promovidos publicamente, pois de
outra maneira eles serão passados no tribunal de Deus em um momento que não poderão mais
ser corrigidos.
Com zelo também o advertimos que você está se colocando em uma posição contra o
evangelho eterno, contra a verdade, pois os testemunhos são enfraquecidos ao se sustentar tais
ideias. A mensageira do Senhor nos adverte sobre as estratégias do inimigo de enfraquecer a fé dos
homens nos testemunhos para em seguida levá-los a abrigar ceticismo no tocante aos pontos
vitais da fé e por fim a uma posição de dúvidas acerca das Escrituras Sagradas.
“O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos Testemunhos. Em seguida vem o
ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as
dúvidas acerca das Escrituras Sagradas, e então a caminhada descendente para a perdição.
Quando os Testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvida e
rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí; e ele redobra os seus esforços até
lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição.” Testemunhos para
a Igreja, volume 4, 211
Você reivindica que nós apresentamos erro num contexto muito próximo da vereda da
verdade, que estamos tentando minar o fervor das pessoas, mas você mesmo se encontra em tal
situação agora, nós não. Nenhuma pessoa que se chama adventista poderia negar a mensagem
que foi dada pelo próprio Jesus representado pelo anjo de Apocalipse 10. Essa mensagem foi dada
de 1798 a 1844. Jesus mesmo foi quem deu o livrinho que era doce como o mel, e negar essas
verdades é negar o próprio Cristo que as deu, e roubar Seu povo da sua experiência passada. Não
é direito seu escolher o que foi doce nem de mudar as mensagens eternas que Jesus entregou aos
nossos pais na fé. História e profecia é que vão identificar isso. Porque você escolhe duvidar e
levar outros a duvidar que o Espírito Santo guiou nossos pioneiros às verdades apresentadas no
diagrama de 1843 sobre a qual todos eram unânimes? É nesse ponto que fica manifesta sua
incongruência e atitude de dúvida diante do testemunho das escrituras, pois elas dizem acerca
dessa história:
“De todos os grandes movimentos religiosos desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais
livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844.
Mesmo hoje, depois de transcorridos muitos anos, todos os que participaram do movimento e
que permanecem firmes na plataforma da verdade, ainda sentem a santa influência daquela obra
abençoada, e dão testemunho de que ela foi de Deus." O Grande Conflito, 401
“Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; muitos correrão de
uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. (...) Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso
perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas
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palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim Muitos se purificarão, e se embranquecerão,
e serão acrisolados; mas os ímpios procederão impiamente; e nenhum deles entenderá; mas os
sábios entenderão.” Daniel 12:4,8-10
Os mileritas foram os que entenderam as palavras que foram abertas no tempo do fim.
Eles foram os sábios no período de 1798 a 1844, quando as primeiras duas mensagens angélicas
estavam sendo pregadas. Nesse mesmo período, os ímpios apresentados em visão a Daniel foram
os demais protestantes, os que da mesma forma que você, entendiam que o “contínuo” era o
ministério de Cristo, que se recusaram a entender o papel do Islã na profecia e que rejeitaram os
2520.
“Quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, essa verdade deve
permanecer para sempre como a verdade. Não devem ser agasalhadas quaisquer suposições
posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. Surgirão homens com
interpretações das Escrituras que para eles são verdade, mas que não o são. Deu-nos Deus a
verdade para este tempo como um fundamento para nossa fé. Ele próprio nos ensinou o que é a
verdade. Aparecerá um, e ainda outro, com nova iluminação, que contradiz aquela que foi
dada por Deus sob a demonstração de Seu Santo Espírito.
Vivem ainda alguns que passaram pela experiência obtida quando esta verdade foi firmada.
Deus lhes tem benignamente poupado a vida para repetir e repetir até ao fim da existência a
experiência por que passaram da mesma maneira que o fez o apóstolo João até ao termo de sua
vida. E os porta-bandeiras que tombaram na morte devem falar mediante a reimpressão de
seus escritos. Estou instruída de que, assim, sua voz se deve fazer ouvir. Eles devem dar seu
testemunho relativamente ao que constitui a verdade para este tempo.
Não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem em contradição com os
pontos especiais de nossa fé. Eles reúnem uma porção de passagens, e amontoam-na como prova
em torno das teorias que afirmam. Isso tem sido repetidamente feito, durante os cinquenta anos
passados. E se bem que as Escrituras sejam a Palavra de Deus, e devam ser respeitadas, sua
aplicação, uma vez que mova uma coluna do fundamento sustentado por Deus nestes cinquenta
anos, constitui grande erro. Aquele que faz tal aplicação ignora a maravilhosa demonstração
do Espírito Santo que deu poder e força às mensagens passadas, vindas ao povo de Deus. —
Preach the Word, 5 (1905). O Outro Poder, 22
Talvez você não esteja familiarizado com o “sonho de Miller” (Ver “Primeiros Escritos,
pág. 82), mas lá nós somos informados que quando o adventismo crescesse, as verdades
fundamentais, representadas pelas joias valiosas dadas a Miller, seriam espalhadas e cobertas por
tradições humanas, e no lugar seriam introduzidas doutrinas falsas. Também pode não estar
familiarizado, mas este mesmo fato é ilustrado em Joel 1, quando os gafanhotos destroem aquilo
que era para ter sido contado por nossos pais (vv. 2-3) para as quatro gerações espirituais que
sucederiam. Lá nós temos esses quatro gafanhotos que fazem paralelo às quatro gerações
realizando uma obra de destruição progressiva até o ponto que não haveria mais vinho novo e
óleo (v. 10). O adventismo atingiu essa situação e a única maneira de ser restaurado é por meio de
arrependimento (2Cr 7:12-14). Então a chuva cairá para devolver o que os gafanhotos destruíram
(Joel 2:23-25).
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E agora, justamente quando a chuva está caindo e as joias estão sendo ajuntadas com um
brilho “dez vezes maior”, você se encontra em uma posição de atacar a obra de restauração que o
Espírito Santo mesmo está conduzindo. Esta é a obra para juntar o grande exército sobre o firme
fundamento da fé adventista. Fundamento esse que é a Rocha Eterna, Jesus Cristo, o fundamento
que havia sido rejeitado pelo povo de Deus na época de Seu primeiro advento. Jesus Cristo, o
fundamento que também foi rejeitado pelo Seu povo na época do Seu segundo advento, “foi o
Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos”.
“A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina.
Da parte do Senhor se fez isto; maravilhoso é aos nossos olhos.
Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.” Salmos 118:22-24

Evangelho Eterno
REGRA IV
"Para entender doutrina, junte toda a Escritura acerca do tema que você deseja entender; deixe
que cada palavra tenha a sua influência apropriada, e se você pode formalizar sua teoria sem
contradição, você não deve estar no erro.” Views of the Prophecies and Prophetic Chronology,
Guilherme Miller
Se alguém constrói uma casa com um grau de inclinação errada precisará destruir toda a casa e
começar de novo. Ninguém pode construir uma casa usando uma única instrução e rejeitando o
resto. Você precisa juntar toda a Escritura para entender doutrina, não um único verso. É
lamentável que na sua apresentação você defenda sua interpretação sobre o evangelho baseando-se
apenas no verso de Romanos 1:16. Isso revela que você não está seguindo o único método de
estudo da Bíblia recomendado pela inspiração.
“Aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão
pesquisando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou.” Review and Herald,
25 de novembro, 1884
A irmã White diz que “multidões se convenceram da exatidão dos princípios de
interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros" (GC 335.1) no movimento
de 1840 a 1844. Se estas regras forem aplicadas, conduzirão a conclusões exatas da doutrina.
É verdade que nós entendemos que o evangelho eterno é a obra de Cristo em produzir e
então demonstrar duas classes de adoradores baseada na introdução de uma mensagem-teste
profética em três passos. Esta não é uma interpretação privada mas sustentada pela Bíblia e o
Espírito de Profecia.
Duas classes de adoradores
Nós não estamos seguros de qual seja realmente seu problema com o que ensinamos sobre o
evangelho eterno. Mas assumimos que você está em oposição à maneira pela qual o definimos.
Nós te perguntamos: você discorda que o evangelho é a obra de Cristo em separar duas classes de
adoradores? Isto estaria contra o testemunho dos profetas.
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"A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o evangelho eterno, o
mesmo evangelho que foi anunciado no Éden quando Deus disse à serpente: “Porei inimizade
entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar.” Gênesis 3:15.” Mensagens Escolhidas, volume 2, 106
“Disse o Senhor a Satanás, a velha serpente: “Este [a Semente da mulher] te ferirá a
cabeça, e tu Lhe ferirás o calcanhar.” Gênesis 3:15. Cristo de um modo especial feriu a cabeça
da serpente, mas a profecia tem longo alcance. É a declaração de um incessante conflito entre
Cristo e Seus seguidores e Satanás e seus anjos e instrumentos humanos sobre a Terra, até o
fim do tempo.” Cristo Triunfante, 355
A inimizade irreconciliável entre essas duas classes existe desde o princípio do mundo e vai até
o final. Essas duas classes são produzidas quando Deus introduz uma mensagem profética e
coloca essas duas classes em prova.
“Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o final do tempo.”
Patriarcas e Profetas, 44
“O assassínio de Abel foi o primeiro exemplo da inimizade que Deus declarou existiria
entre a serpente e a semente da mulher — entre Satanás e seus súditos, e Cristo e Seus
seguidores.” Patriarcas e Profetas, 43

O Evangelho é um Teste
Nós entendemos que o evangelho é uma mensagem que testa, é isso que a Bíblia e o Espírito
de Profecia identificam.
“Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter... Esses irmãos foram
provados, assim como o fora Adão antes deles , para mostrar se creriam na Palavra de Deus e
obedeceriam à mesma...” Patriarcas e Profetas, 40
“Muitos que foram ao encontro do Noivo sob a mensagem do primeiro e segundo anjos,
recusaram o terceiro, a última mensagem de teste a ser dada ao mundo, e uma posição similar se
dará quando o último chamado for feito.(...)
Cada especificação desta parábola deve ser cuidadosamente estudada. Nós somos
representados ou pelas virgens sábias ou pelas néscias.” Review and Herald, 31 de Outubro,
1899
Estas três mensagens angélicas são mensagens-teste que foram dadas ao mundo e desde os
primeiros filhos nascidos estão a testar todas a gerações subsequentes. Elas são o que divide o
mundo em duas classes de adoradores, Caim e Abel, néscias e sábias.
“O fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em que se dividem os
adoradores de Deus . Seus primeiros representantes encontram-se nos dois primeiros filhos
nascidos neste mundo.” Parabolas de Jesus, 75
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Na Bíblia, este mesmo evangelho é ilustrado por histórias de uma mesma pessoa que
representam as duas classes. O fariseu (Caim) e o publicano (Abel), são representados por
um mesmo indivíduo, o apostolo Pedro.
REGRA X.
"Figuras as vezes tem dois ou mais significados…” Guilherme Miller
“Para cada um dos grupos representados pelo fariseu e o publicano, há uma lição na
história do apóstolo Pedro.” Parabolas de Jesus, 76
Teste em três Etapas
REGRA I.
"Cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado
na Bíblia." Guilherme Miller
O evangelho eterno é representado pelas três mensagens angélicas, que são testes. Isso é
representado ao longo das diversas ilustrações bíblicas. É com a história de Pedro que vamos lidar
aqui, uma vez que a Inspiração aponta esse caminho. Cada palavra deve ter sua apropriada
relevância de acordo com o tema apresentado.
“E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: Em
verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás .”
Marcos 14:29-30
“Na última reunião de Cristo com Seus discípulos junto ao mar, Pedro, provado pela
pergunta três vezes repetida : “Amas-Me?” (João 21:15-17) tinha sido reabilitado em seu lugar
entre os doze . Sua obra tinha-lhe sido indicada — alimentar o rebanho do Senhor. Agora,
convertido e aceito, devia ele não somente buscar salvar os que estavam fora do redil, mas devia
ser um pastor do rebanho.” Atos dos Apóstolos, 289
Seja representando o publicano, seja pelo fariseu, em ambas as ocasiões Pedro é provado três
vezes. Ele representa as duas classes que são testadas pelas três mensagens angélicas no fim do
mundo.
“A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu-o à
crença de que estava salvo, e desceu passo a passo o caminho descendente até negar a Seu
Mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do Céu, que
estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera
sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada
pessoa a acariciar esperança e fé; mas, mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele
nos aceita não estamos fora do alcance da tentação. A Palavra de Deus declara: “Muitos serão
purificados, e embranquecidos, e provados.” Daniel 12:10. Só aquele que “sofre a tentação [no
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inglês diz “trial”, “prova”]... receberá a coroa da vida”.Tiago 1:12.” Parabolas de Jesus, 77 [o que
está em colchetes foi suprido]
Ao ler o contexto imediato do texto de Daniel 12:10 citado por Ellen White na história de
Pedro, encontramos novamente as duas classes e também um processo em três etapas.
“E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim.
Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados ; mas os ímpios procederão impiamente,
e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.” Daniel 12:9-10
“Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até ao tempo do fim,
quando devia ser proclamada 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”. Como isso é verdade! O pecado é a transgressão da lei de Deus; e os que não
aceitarem a luz com relação à lei de Deus, não compreenderão a proclamação da primeira,
segunda e terceira mensagens angélicas.” Testemunhos para Ministros, 115
A pergunta que fazemos é: por que três provas? A resposta é simples. Porque a obra do Espírito
Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo (João 16:8).
Quando alguém não segue os conselhos do Espírito de Profecia sobre qual é a forma correta de
estudar a Bíblia, este não terá sua casa aprumada. As Escrituras não se contradizem. Romanos
1:16, o único texto apresentado por você, não nega a interpretação de evangelho que ensinamos.
REGRA IV
"Para entender doutrina, junte toda a Escritura acerca do tema que você deseja entender; deixe
que cada palavra tenha a sua influência apropriada, e se você pode formalizar sua teoria sem
contradição, você não deve estar no erro.” Guilherme Miller
O evangelho eterno é a obra de Cristo em produzir e então demonstrar duas classes de
adoradores baseada na introdução de uma mensagem-teste profética em três passos.
"Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro
evangelho; O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de
Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos
tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se
alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema." Gálatas 1:6-9
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Pérgamo
As pessoas que ouviram seu áudio nos questionaram se nós ensinávamos que estamos
vivendo o período de Pérgamo. A razão para isso não é o fato de ensinarmos uma posição sobre o
assunto, que inclusive era sustentada por pioneiros, mas por ter sido apresentada por você uma
ideia de que o que ensinamos é que vivemos em Pérgamo e não em Laodicéia. Seria só o caso de
realmente ter assistido nossas palestras para perceber que ensinamos que estamos em Laodicéia, e
que dentro de Laodicéia a experiência de Pérgamo se repete. Também não ensinamos e nem está
implícito em nossos ensinamentos de que uma nova organização vai ser necessária, isso é fruto da
sua mente que mais uma vez busca nos apresentar em uma falsa luz.
“Deve ser lembrado que, assim como a experiência de Éfeso, Esmirna e Pérgamo serão
repetidas na última igreja antes da segunda vinda de Cristo, assim também a história de Tiatira
terá sua contrapartida nessa última geração.” Stephen N. Haskell, Story of the Seer of Patmos, 69
“Houve um tempo na história de Pérgamo, quando o Cristianismo pensou que o Paganismo
estava morto; mas na realidade, a religião que aparentemente havia desaparecido, havia
conquistado. Paganismo batizado entrou na igreja. Nos dias de Sardes esta história foi
repetida.” Stephen N. Haskell, Story of the Seer of Patmos, 75, 76
Stephen Haskell, autor dos textos acima, foi um pioneiro contemporâneo de Ellen White. Nós
sustentamos a posição pioneira de que a experiência das igrejas são repetidas na última igreja,
antes da segunda vinda de Cristo. A irmã White diz que a fim de que o Papado seja estabelecido
mais uma vez, os EUA irão repetir a história da igreja na época de Constantino.
“Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e
aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o Espírito e o poder de Deus; e, para que pudesse
governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado,
uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins,
especialmente na punição da “heresia.” A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da
besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado
também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins.” O Grande Conflito,
443.2
Pérgamo é a história da transigência, quando a igreja primitiva permitiu de pouco a pouco que
o paganismo se infiltrasse no cristianismo preparando o caminho para a ascensão do papado,
representado pela igreja de Tiatira. Esta mesma história está se repetindo agora quando o
caminho para a perseguição papal e para o decreto dominical está sendo aplainado nos bastidores
da história moderna. Esta mesma transigência acontecendo a nível externo está tomando lugar no
adventismo moderno, que de pouco a pouco se aproxima da teologia protestante, e assim não
estará preparado na crise do decreto dominical. Durante esta história nós não devemos estar
comendo sacrifícios da idolatria, também simbolizados pelas falsas joias do sonho de Miller. Nós
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deveríamos estar comendo a carne de Cristo, o verdadeiro pão que desceu do céu, o maná
escondido, que é representado pela mensagem da chuva serôdia para essa última geração.
O adventismo e você estão se colocando na posição de aceitarem as falsas doutrinas dos
protestantes, comendo da mesa deles os falsos ensinamentos daquilo que é para ser para nós como
Rocha Eterna. O adventismo, assim como os protestantes, adotam a falsa compreensão do
"contínuo", rejeitam os 2520, e pregam um Cristo sem profecia, que não testa Seus fiéis por uma
mensagem profética, que inclui o Islã. Todos esses pontos são fruto de abandonar a maneira
correta de estudar a Bíblia, as regras de Miller. Este método de estudo foi abandonado pelos
teólogos modernos para se ter uma hermenêutica "mais confiável", que não se pareça com "traçar
desenhos nas estrelas e chegar a qualquer resultado". É óbvio que essa afirmação é falsa e provém
de Satanás que está irado contra os que estão verdadeiramente empenhados na proclamação da
terceira mensagem angélica. Isto tudo, irmão Daniel, também é representado pela doutrina de
Balaão, e você mesmo a está seguindo.
"Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer darei eu a comer do maná
escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece
senão aquele que o recebe.” Apocalipse 2:17

Evangelismo Público
“Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde;
abre a tua boca, e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis
que nela havia um rolo de livro.” Ezequiel 2:8-9
É verdade que nós ensinamos que evangelismo público é rebelião. Nós também ensinamos que
a Igreja Adventista se encontra em rebelião, conforme previsto pelos profetas (Ezequiel 8 e 9, ver
também Testemunhos Seletos, vol.2, capítulo 10). A visão de Ezequiel 1-3 é a mesma visão dos
capítulos 8 e 9, que lidam com a condição do adventismo no fim dos tempos (Eze 8:4; 3:22:
3:23; 1:28). No capítulo 3, Ezequiel está sendo instruído a lidar com a casa rebelde de dura cerviz
e fronte obstinada (v. 7). Esta experiência é o que produz em Ezequiel uma fronte dura como
diamante (vv. 8 e 9). A fronte nas Escrituras é repetidas vezes mencionada como um símbolo do
caráter. Essa experiência de Ezequiel ilustra o processo de selamento que está acontecendo dentro
do povo de Deus hoje. É na crise do decreto dominical que o caráter do povo de Deus é
demonstrado, lá os fiéis filhos de Deus receberão o Seu selo na testa, uma fronte de diamante,
dura e que será capaz de suportar prova e os permitirá ficar em pé para não mais pecar contra
Deus. Quando o grande exército que por meio desse processo teve sua fronte feita como
diamante, Deus vai apresentá-los para o mundo como uma coroa no decreto dominical (Zac
9:16). Esta é a experiência dos 144.000, o estandarte que será levantado para o mundo no alto
Clamor e apresentados como primícias (Apo 14:4). Aqueles que rejeitam ouvir a advertência
também estão recebendo uma fronte dura, mas na fronte recebem a marca da besta, e não o selo
do Deus vivo.
Ezequiel nos mostra que a rebeldia da casa de Israel foi não comer o livrinho. “Não sejas
rebelde como a casa rebelde”, coma o livro. A ênfase que fazemos é que os que comem o livrinho
e levam a mensagem contida aí a não adventistas estão em rebelião. A rejeição de comer o
livrinho (primeira mensagem angélica) é o que previne a igreja de entender sua condição
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laodiceana, de pobre, miserável, cega e nua, que não tem uma mensagem, e de que a obra agora
precisa ser interna e não externa. Mais a frente você verá que essa condição poderia ter sido
evitada, e que poderíamos ter seguido com evangelismo.
“Depois me disse: Filho do homem, come o que achares; come este rolo, e vai, fala à casa de
Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de
comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na
minha boca doce como o mel. E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e
dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de
língua difícil, mas à casa de Israel;
Nem a muitos povos de estranha fala, e de língua difícil, cujas palavras não possas entender; se
eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar
ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim; pois toda a casa de Israel é de fronte
obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte
contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira; não os
temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde.” Ezequiel 3:1-9
O livro de Ezequiel ensina que aqueles que comem o livrinho e não vão primeiro à casa
de Israel, estão em rebelião. Isso lida principalmente com aqueles que pregam a mensagem de
11/09, que trata da restauração dos fundamentos do adventismo, e a levam para um povo não
adventista, de estranha fala, que não fala a linguagem de profecia e do santuário. Em um outro
nível se trata também de todos os que rejeitam seguir as instruções de Deus no tempo do fim.
Mas nós fomos apresentados por você como quem, sem misericórdia, declarava que cada um dos
seus ouvintes eram rebeldes. Isto seria uma má representação do caráter de Deus que não leva em
conta o tempo da ignorância. Eles não eram os rebeldes, você o é, ao continuar rejeitando a
mensagem de advertência.
Talvez você não esteja disposto a aceitar que nesses últimos dias a obra de Cristo para
iluminar a terra com Sua glória (Apoc. 18:1) será contrária a qualquer planejamento humano.
"Quando irradiar a luz para iluminar a Terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão
cercear Sua obra para atender as suas acanhadas ideias. Permiti-me dizer-vos que o Senhor
trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo
que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão
dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a
direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará
maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em Suas próprias mãos.
Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua
obra de justiça. Aqueles que são considerados bons obreiros, necessitarão apegar-se mais a Deus,
necessitarão do toque divino. Precisarão beber de maneira mais profunda e contínua da fonte da
água viva, a fim de poderem discernir a obra de Deus em cada ponto. Podem os obreiros cometer
enganos, mas vós lhes devíeis dar uma oportunidade de corrigir seus erros, dar-lhes a
oportunidade de aprender a acautelar-se deixando a obra em suas mãos." Testemunhos para
Ministros, 300
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O trabalho deve começar pelo adventismo. Nós não estamos em uma posição de poder
ditar como serão os movimentos que se farão ao avançar a obra. Isto não é nosso planejamento, é
plano de Cristo.
“No plano de Cristo para iluminar o mundo, há, primeiro, um trabalho missionário em
casa a ser feito. Os discípulos tinham que começar em Jerusalém, embora este fosse o campo
mais escuro para suas operações. Os campos menos promissores são aqueles onde muita luz
foi dada. Perigos peculiares assolarão os pés daquele que carrega a lâmpada da vida, procurando
por joias escondidas entre o lixo escuro da terra. No entanto, Cristo os instruiu a fazer este
trabalho, e assegurou-lhes que eles estariam sob o escudo da Onipotência, ao trabalharem
primeiro por aqueles que estavam próximos, e depois por aqueles que estavam longe.”
Review and Herald, 6 de novembro, 1894
Se sua casa está pegando fogo, você não vai deixar sua família dormindo enquanto o fogo está
prestes a destruí-los para alertar seus vizinhos que moram nas casas ao lado. O adventismo está
dormindo e em breve o decreto dominical vai consumir aqueles que rejeitaram a advertência.
“Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por
nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus?” 1 Pedro 4:17
O povo de Deus é julgado primeiro. A graça terminará primeiro para os adventistas, e
depois para o resto do mundo. O mesmo ocorreu na época de Cristo.
“Que centro missionário não seria Jerusalém, se seus guias e mestres houvessem recebido a
verdade por Cristo! O Israel apóstata teria sido convertido. Um grande exército se teria
congregado para o Senhor. Com que rapidez não teriam levado o evangelho a todas as partes do
mundo! (...)” Parábolas de Jesus, 121
Houvesse em nossa época os guias e mestres do povo de Deus recebido a mensagem da
hora, o Israel apóstata teria sido convertido e teria se tornado um centro missionário. A
mensagem foi rejeitada e antes de trabalhar pelos gentios (evangelismo público), Deus trabalhará
pelo povo que recebeu a aliança.
"Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de
Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Frequentemente se tem
repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. (...)” O Desejado de Todas as Nações, 154
"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.” O Desejado de Todas as Nações, 154
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Em todas as gerações subsequentes a luz de Cristo foi rejeitada pelas autoridades
eclesiásticas. Isso é verdade no tempo presente. Por isso Ele se voltou para outra classe, para
proclamar Sua mensagem ao Seu povo.
"Jesus enviou estes doze, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem
entrareis em cidade de samaritanos; Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel;” Mateus
10:5,6
Até o fim do tempo das setenta semanas, os discípulos deveriam focar seus trabalhos na
casa de Israel. Eles estavam proclamando a mensagem de que o Reino havia chegado e que a graça
estava para se acabar. Qualquer discípulo que desacatasse as ordens do Mestre estaria em rebelião.
Nenhum dos nossos ensinamentos é sutil como foi apresentado por você. Nós ensinamos
todos esses pontos abertamente com um claro “assim diz o Senhor”. Nós não temos nenhum
motivo para esconder ou de se envergonhar do que ensinamos sobre evangelismo público.
Lembrando que no plano de Cristo para iluminar a terra com Sua glória há primeiro uma
mensagem para o Adventista e então para o restante do mundo. Este é o evangelho eterno, é o
poder de Deus, para a salvação do que crê; primeiro do Adventista, e também do mundo.
“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de
todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego.” Romanos 1:16

Uma breve conclusão
Nós não estamos surpresos de que você não aceite o que ensinamos sobre todos esses pontos
em questão. A mensagem da chuva serôdia não seria apreciada pelos que rejeitaram a mensagem
da chuva temporã (Ver TM 507). Não é possível para alguém rejeitar as velhas doutrinas e aceitar
a nova quando esta chegar, pois a nova é dependente da velha (ver PJ 62). Você rejeita todos os
pontos da mensagem milerita, direta ou indiretamente, rejeita o Espírito de profecia, mesmo que
indiretamente. Por indiretamente é referido que você pode professar crer, mas nega com seus atos
declaratórios. Foi assim no período de Cristo quando os líderes judaicos professavam crer em
Moisés quando no fundo o rejeitavam. Eles eram sepulcros caiados.
Nós não podemos medir se você é um falso líder no adventismo por seus atos externos,
pelo que come, ou pelo que veste, mas se você cumpre a Palavra de Deus simples como ela é.
Quando alguém não é fiel a verdades aparentemente pequenas, ele não é fiel ao próprio Jesus,
pois Jesus é a verdade. Você irmão Daniel, pode ter a vida aparentemente mais correta, mas é a
verdade pura e inadulterada que vai testar seu coração (Mat 15:18; Jo 3:19). Sua "casa" não está
firmada em cima do fundamento que foi colocado no início do adventismo, de 1840-1844.
Aquela mensagem é para ser como a Rocha Eterna. A menos que haja arrependimento de sua
parte pelos falsos ensinos que você promoveu publicamente, quando a tempestade do decreto
irromper, não haverá mais tempo de se arrepender. Jesus diz:
"Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em
teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E
então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
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Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas
minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a
areia; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi
grande a sua queda." Mateus 7:21-27
Quando a chuva começa a cair em Mateus 7, ela não vai ser um problema para aqueles que
receberam a chuva temporã, que se firmaram sobre o fundamento, sobre Cristo, sobre a Rocha
Eterna. Mas será um grande problema para os que não receberam a chuva temporã e assim, não
se firmaram na Rocha.
"A verdade e a glória de Deus são inseparáveis; é-nos impossível, com a Bíblia ao nosso
alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas. Muitos alegam que não importa o que alguém
creia, se tão-somente sua vida for correta. Mas a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade
estão ao nosso alcance, e negligenciamos aproveitar o privilégio de ouvir e vê-las, virtualmente as
rejeitamos; estamos a escolher as trevas em vez da luz.
“Há caminho, que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte.”
Provérbios 16:25. A ignorância não é desculpa para o erro ou pecado, quando há toda a
oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Um homem está a viajar, e chega a um lugar em
que há várias estradas, e uma tabuleta indicando aonde cada uma delas leva. Se desatende à
indicação da tabuleta, tomando qualquer caminho que lhe pareça direito, poderá ser muito
sincero, mas encontrar-se-á com toda a probabilidade no caminho errado.
"Deus nos deu Sua Palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com os seus ensinos e saber,
por nós mesmos, o que Ele de nós requer. Quando o doutor veio a Jesus com a pergunta: “Que
farei para herdar a vida eterna?” o Salvador lhe fez referência às Escrituras, dizendo: “Que está
escrito na lei? como lês?” A ignorância não desculpará jovens ou velhos, nem os livrará do castigo
devido pela transgressão da lei de Deus, pois têm ao alcance uma exposição fiel daquela lei, de
seus princípios e requisitos. Não basta termos boas intenções; não basta fazermos o que se julga
ser direito, ou o que o ministro diz ser correto. A salvação de nossa alma está em jogo, e devemos
examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que possam ser nossas convicções, por
maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é a verdade, não seja este o nosso
fundamento. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho, na jornada em direção ao
Céu, e não devemos estar a conjeturar a respeito de coisa alguma." O Grande Conflito,
597-598
Chegou a nós o pedido de oração de sua parte para que se você estivesse tomando uma decisão
errada, ao levar a cabo sua intenção de promover suas ideias quanto ao que ensinamos, que Deus
mandasse algum sinal, quebrando seu carro, computador ou que algo te impressionasse. Isso
também foi mencionado na sua oração ao iniciar sua apresentação no Congresso MV. Nós de fato
oramos por você, mas não para que Deus enviasse esse sinal, já que você não teria nenhuma
desculpa de, com a Bíblia ao seu alcance, não saber o que é a Verdade. Não eram os discípulos os
que pediam sinais na época de Cristo. Eles reconheceram que Jesus era o Cristo pelas Escrituras
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(Jo 1:45). “Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos
mortos ressuscite.” Lucas 16:31
Essas ideias que você trouxe e sustentou na sua apresentação são parte da doutrina protestante.
O povo de Deus deve ser puro, virgens, que não se contaminaram com mulheres (Ap 14:4).
Cometer tal fornicação espiritual com as mulheres (igrejas) protestantes seria adultério.
“Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe
dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas;” Mateus 12:39
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Textos sobre Kellogg, Daniells e Prescott
Atitude de Ellen White quanto ao Dr. Kellogg, 1907
“Todos estes assuntos precisam ser investigados. Nenhuma alma está segura de algum falso
caminho. Eu vi em você [John Harvey Kellogg] um homem cego, parcialmente desequilibrado da
mente. Isto você deve ser, senão nunca teria feito como tem feito. Foi apresentada uma cena
diante de mim na qual você estava tendo uma conversa com os irmãos Prescott e Daniells,
apresentando-os da forma mais sutil aos raciocínio do inimigo acerca da obra que o Senhor me
deu. Os anjos maus estavam pertos de você enquanto você fazia estas representações sobre mim e
minha obra. Irmão Daniells e Irmão Prescott ambos ficaram confusos, e por algum tempo
consideraram a obra que Deus me deu como um mistério." Manuscript Releases, volume 13, 368.

A Lei de Deus, o Padrão de Justiça, 1904
"O Senhor não planejou para nenhum tipo de companhia de pessoas serem juntadas em Battle
Creek como estão lá. O resultado será confusão e descrença e desconfiança das mensagens que
Deus envia a Seu povo.
"Se o Dr. Kellogg continua a manter a posição que ele mantém agora, pode haver a
necessidade de fazer o mesmo trabalho que o Senhor inspirou os Seus mensageiros para fazerem
no passado, afim de salvar o maior número de almas das satanicas influências que os conduziriam
a se perderem. A opinião do mundo será oposta à mesma obra que deve ser feita afim de que a
segurança do rebanho não seja posta em perigo.
"O fato de que homens que eu devo nomear estão postos em perigo pelos sofismas que estão
entrando neste tempo, mostra que o poder das profundezas está fazendo sua impressão nas
mentes humanas. Todo movimento feito agora deve ser cuidadosamente guardado, por que as
forças de Satanás têm mentes sob seu controle, e lutarão por meio delas para abalar a fé do
povo de Deus na experiência do passado, que recebeu a assinatura do Céu. Influências
enganadoras trabalhando sobre as mentes são de caráter a abalar a fé do povo de Deus no
verdadeiro testemunho Bíblico.
"Na Sua Palavra o Senhor declarou o que Ele faria para Israel se eles tivessem obedecido a Sua
voz. Mas os líderes do povo cederam às tentações de Satanás, e Deus não poderia dar a eles as
bençãos que Ele designou que eles tivessem, por que eles não obedeceram a Sua voz mas ouviram
a voz e a sagacidade de Lucifer. Esta experiência será repetida nos últimos dias da história do povo
de Deus, que foram estabelecidos por Sua graça e poder. Homens que Ele grandemente honrou,
repetirão, nas cenas finais da história da terra, o modelo do Israel antigo." Manuscript Releases,
volume 13, 378- 379.

Erros e Perigos de Prescott e Daniells; As Cidade para serem Trabalhadas, 1901
“Nesta altura da nossa experiência não devemos ter as nossas mentes distraídas da luz especial
dada [a nós] para considerar nesta importante reunião da nossa conferência. O inimigo
trabalhava na mente do irmão Daniells; e sua mente e a do ancião Prescott estavam sendo
influenciadas por anjos que tinham sido expulsos do céu. A obra de Satanás era de distrair
suas mentes para que entrassem ‘jotas' e 'tils' que o Senhos não tinha inspirado vocês a agregar.
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Não eram essenciais. Mas isto significava muito à causa da verdade. E as ideias das suas mentes, se
vocês pudessem ser afastados por 'tils' e 'jotas', é um trabalho de invenção de Satanás. Corrigindo
pequenas coisas nas obras escritas vocês consideravam estar fazendo um trabalho maravilhoso.
Mas fui encarregada, silêncio é eloquência." Manuscripts Releases, volume 20, 17.1
"Copio de meu diário. A verdade como é em Jesus— fale, ore, acredite em cada palavra em
sua simplicidade. O que você ganharia se os erros são trazidos perante os homens que se
apartaram da fé e deram ouvidos a espíritos enganadores, homens que não estavam conosco na fé
já há muito tempo? Você vai ficar do lado do diabo? Dê a sua atenção para os campos não
trabalhados. Um trabalho de extensão mundial está diante de nós. Foi-me dada representações de
John Kellogg. Um caráter muito atrativo estava representando as ideias e argumentos ilusórios
que ele estava apresentando, sentimentos diferentes da genuína verdade Bíblica. E aqueles que
estão famintos e sedentos por algo novo avançavam ideias [tão ilusórias] que o ancião Prescott
estava em grande perigo. O ancião Daniells estava em grande perigo [de] tornar-se envolvido em
um engano, que se esses sentimentos pudessem ser expressados em todo lugar, pareceriam como
um novo mundo.
"Sim, seria, mas enquanto as mentes estavam tão absorvidas eu fui mostrada que o irmão
Daniells e o irmão Prescott estavam se entrelaçando nas suas experiências e sentimentos de uma
aparência espiritualista e atraindo nosso povo a lindos sentimentos que enganariam, se possível,
até os escolhidos. Eu tenho que traçar com minha caneta [o fato] de que esses irmãos iriam ver
defeitos em suas ideias ilusórias que iria colocar a verdade em uma incerteza; [contudo] eles
[seriam] destacados como [se tivessem] grande discernimento espiritual. Agora estou dizendo-lhes
[que] quando me foi mostrado este assunto, quando ancião Daniells estava levantando a sua voz
como uma trombeta em defender suas ideias do "contínuo", as consequências foram
apresentadas. O nosso povo estavam se tornando confundidos. Eu vi o resultado, e, em seguida
foram-me dadas avisos de que se o ancião Daniells, sem respeito para com com a consequência,
ficasse assim convencido e acreditasse que estava sob a inspiração de Deus, o ceticismo seria
semeado entre nossas fileiras em todos os lugares, e estaríamos onde Satanás iria levar suas
mensagens. Incredulidade e ceticismo seriam semeados nas mentes humanas ou culturas
estranhas do mal tomariam o lugar da verdade.-Manuscrito 67, 1910, 1-8. Manuscript Releases,
volume 20, 21.
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