OS ÚLTIMOS EVENTOS ANTES DA VINDA DE CRISTO
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Abreviações: BC = Comentário Bíblico Da Iasd / COL = Párabolas De Jesus / CD = Conselho Sobre Regime Alimentar / CH = Conselho Sobre Saúde / DS = Day Star / EW = Primeiros Escritos / Ev = Evangelismo / GC = O Grande Conflito
LS = Life Sketches of Ellen G. White / MR = Manuscript Releases / PK = Profetas E Reis / PP = Patriarcas E Profetas / RH = Review and Herald / SP = Spirit of Prophecy / SM = Mensagens Escolhidas / ST = The Signs of the Times / T = Testemunhos Para A Igreja
TDG = Este Dia Com Deus / TM = Testemunhos Para Ministros E Obreiros Evangélicos / TSA = Testimonies to Southern Africa / WLF = A Word to the Little Flock / YI = The Youth's Instructor
Atenção! Este quadro não tenta lançar luz ao longo da duração e seqüência dos eventos dentro das fases discriminadas.
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THE LITTLE BOOK MINISTRIES

2001

Julgamento dos Vivos

4.0 Eventos no grande tempo de angústia – do final do tempo da graça para toda a
humanidade até a segunda vinda de Cristo
Dn 12:1; 5T 212-213
- Miguel se levanta: Porta da Graça fechada para toda a humanidade
DS, 14 de Março, 1846
- Jesus deixa o lugar Santíssimo e sua mediação pela humanidade cessa
Apoc 15; LS 117-118
- As 7 últimas pragas são derramadas
GC 631. EW 36
- Decreto de morte para aqueles que guardam os mandamentos de Deus
Apoc 7:1: LS 117-118; DS, 14 de Março, 1846
- Os 4 ventos são soltos (guerras, fomes e pestilências)
Mar 277
- Não há mais mártires
1SP 121; LS 117-118; DS, 14 de Março, 1846; PP 201
Os santos aguardam vivenciar o tempo da angústia de Jacó.
Is 26:20-21
O Senhor castiga os habitantes da terra.
EW 283
Anjos de Deus alimentam o Seu povo com comida e água.
PP 201
O Espírito Santo é retirado da Terra.
EW 284
Os anjos de Deus abrigam/acolhem os santos.
DS, 14 de Março, 1846
A voz de Deus dá aos 144.000 o dia e a hora da vinda de Jesus.
DS, 14 de Março, 1846
Leva alguns dias, então Jesus aparece nas nuvens.
5.0 Eventos na segunda vinda de Cristo.
- O povo de Deus no cativeiro é solto.
- Ao mesmo tempo, a Sinagoga de Satanás adora aos pés dos santos.
- Ressurreição daqueles que crucificaram Cristo.
- Segunda vinda de Cristo (Pedra de Daniel 2 = Igreja purificada de Deus).
- Os mortos em Cristo ressuscitam.
- Uma nuvem flamejante vem e é onde Jesus está.
- Jesus depõem Suas vestes sacerdotais e veste Seu manto de Rei Soberano.
- Jesus toma o Seu lugar na nuvem que O leva para o Oriente, onde os santos estão esperando por Ele.
- Os santos estão livres, unidos, e cheio da glória de Deus.

1888

3.0 Eventos no pouco tempo de angústia - A partir da lei dominical até o fim do tempo da
graça para toda a humanidade (Dn 12:1)
Apoc 13:17
- Para aquelas pessoas que têm o selo de Deus, é impossível comprar ou vender
7BC 977; Ev 235; RH, 18 de Dezembro, 1888
- Ruína nacional é a conseqüência da apostasia nacional
TDG 163
- Os juízos destrutivos de Deus irão se agravar
6T 18; 6T 395
- Todos os países do globo serão levados a seguir o exemplo dos EUA
GC 464
- O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre Seus filhos
5T 214-216
- A "chuva serôdia" será derramada sem medida após a lei dominical
WLF 18-19; GC 464
- Os Adventistas selados são preenchidos com Espírito Santo e refletem o caráter de Cristo
TDG 163
- A Porta da Graça ainda está aberta para aqueles de fora da igreja
8MR 228; GC 611; CD 33
- O refrigério e a capacitação do Espírito vêm para aqueles que se prepararam
Apoc 18:22; RH, 19 de Abril, 1906; 1SM 363
- O“alto clamor”do quarto anjo está soando
Apoc 18:4
- Os filhos de Deus dão o“alto clamor”com poder
4SP 422
- Tempo para aqueles que estão em Babilônia e que não tiveram a luz da verdade sobre o sábado serem testados
GC 464; WLF 18-19; TDG 163; TSA 50-51
- Reavivamento verdadeiro – os filhos de Deus que estão em Babilônia vão separar-se de suas igrejas
Ev 693-694; TM 300; 3SM 388
- O próprio Deus conduz o Seu povo
TDG 163; GC 464
- Os trabalhadores da décima primeira hora, vão se unir com os adventistas selados
Mt 24:14
- O Evangelho é pregado por toda a terra
TM 45
- Deus tem uma igreja triumfante. O joio e o trigo foram separados durante a Lei Dominical
5BC 1105
- Satanás aparece como um ser humano e personifica Jesus Cristo
5T 451; 2SM 50-51; Apoc 13:13
- Satanás trabalhará com mentiroses sinais e prodígios e fará descer fogo do céu
2SM 395
- Satanás cumpre o papel de Barrabás (falso Cristo)
GC 612; Apoc 13
- Satanás engana todo o mundo até que Miguel se levanta
5T 712; 3SM 397
- Muitos filhos de Deus se tornarão mártires

A Semete da Serpente

1844

2.0 Eventos que ocorrem na (durante a) lei dominical (Apoc 13:11). Fim do tempo da graça
para o Israel moderno (Adventistas do Sétimo Dia)
- Protestantismo dá a mão ao papado
5T 712
- As igrejas protestantes se unem com o poder secular - o sábado papal (domingo) será aplicado
Ev 235
- Ruína nacional é a consequência da apostasia nacional
RH, 2 de Maio, 1893; Ev 235; 7BC 977; RH, 18 de Dezembro, 1888
- Na (durante a) lei dominical, os EUA irão falar como um dragão
Apoc 13:11
- Observância do domingo será aplicada, a observância do sábado será punida, ruína nacional
7BC 977; Ev 235; RH, 18 de Dezembro, 1888
- A marca da besta (Apoc 13:6) = lei dominical. Sinal de autoridade de Roma
Apoc 13:16
- Os homens serão forçados a guardar o domingo
7BC 977; Ev 235; RH, 18 de Dezembro, 1888
- Os homens serão perseguidos, quando eles insistem em manter o dia de sábado como um dia de descanso
7BC 977; Ev 235; RH, 18 de Dezembro, 1888
- O sábado será um grande teste de lealdade para os Adventistas do Sétimo Dia
GC 605; 4SP 422
- Cada Adventista do Sétimo Dia vai receber o selo de Deus ou a marca da besta
GC 605
- Cada Adventista do Sétimo Dia com o selo de Deus terá um caráter sem manchas ou defeito
5T 214-216
- Na Lei Dominical encerra o tempo da graça do povo de Deus (Adventista do Sétimo Dia)
7BC 976; RH, 27. 4 de Abril, 1911; 16MR 270; TDG 163
- Os Adventistas do Sétimo Dia selados estarão cheios do Espírito Santo
WLF 18-19
- Imagem da besta está totalmente formada (Apoc 13:14-15) = combinação de igreja e estado
GC 413; GC 445
- Repetição histórica da destruição de Jerusalém (fim da graça para o povo de Deus)
GC 37
- O quarto anjo une-se com a mensagem do terceiro anjo com ele engrossando a alto clamor
EW 277
- A ferida mortal está curada
Apoc 13:3; GC 579
- As virgens prudentes são separadas das virgens imprudentes
16MR 270; RH, 19 de Agosto, 1890
- A igreja de Deus será purificada. Muitos deixam a igreja
4T 19
- Ouro e escória, trigo e joio, ovelhas e bodes são separados
4T 89; COL 71; RH 13 de Janeiro, 1885
- Escuridão total para aqueles adventistas que recusaram a luz
3SM 154

A Semente da Mulher

1798

1.0 Eventos que ocorrem antes da Lei Dominical
- Tempo do juízo para os mortos
RH, 22 Março 1887
- Os líderes políticos e religiosos dos EUA são cegos e escondem as verdades sobre a lei dominical
5T 452
- Princípios da Igreja Católica Romana serão tomados sob a proteção do estado
RH, 21 de Dezembro, 1887
- Igrejas protestantes separam-se de Deus, elas trabalham junto aos governantes da terra para fazerem leis em favor do papado.
RH, 21 de Dezembro, 1887
- Desde 1901 Ellen White foi advertindo-nos a mudarmos para o interior do país, a procurar refúgio em lugares desolados e solitários.
CH 232; 5T 464
- Protestantismo está mudando e adota princípios católicos e idéias liberais.
RH, 6 de Junho, 1886
- EUA restringe a liberdade religiosa, se rende ao protestantismo e dá apoio ao papado = apostasia nacional.
RH, 2 de Maio, 1893; 5T 451
- O movimento dominical está agora fazendo o seu caminho pelo escuridão.
5T 452
- As árvores agora estão brotando, está próximo o verão (época da colheita)
Lc 21:30
- Os juízos de Deus estão começando, para nos dar um aviso.
4BC 1161
- Calamidades em terra e mar. Propriedades e a vida vão sendo destruídas pelo fogo e por inundações.
RH, 16 de Julho, 1901
- Sinais para sair das cidades devem ser observados.
CH 232; GC 30; 5T 464; Mt 24:15
- Combinando as forças do mal (sistema bancário mundial, o poder militar, religiões), eles se fortalecem para a última crise.
9T 11
- Grandes mudanças estão prestes a ter lugar e os acontecimentos finais serão rápidos.
9T 11
- Perda de prosperidade temporal - o dinheiro vai desvalorizar em valor muito de repente.
Ev 63
- Os políticos estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em uma base mais segura.
9T 13
- A chuva serôdia começa a cair, mas muitos não a percebem
TM 507; 3SP 243
- Os governantes políticos dos EUA não agiram por princípios, mas por razões de popularidade.
PK 605-606
- Falsos reavivamentos nas igrejas protestantes caídas (apostatadas)
EW 261;GC 463-464
- O povo de Deus tem uma compreensão errada das profecias.
TM 507
- O ouro e a prata se enferrujaram = colapso do sistema financeiro mundial
Tg 5:3
- Devemos receber diariamente a“chuva temporã”
TM 504; CD 33
- Esforços próprios estão a serem realizados para a preparação do caráter
CD 33
- No selamento, o caráter tem que estar sem manchas ou defeitos
5T 214-216
- O caráter deve estar pronto (preparado) para a crise que se aproxima
YI. 1 de Janeiro, 1896
- A "imagem da besta" é formada
GC 443
- Satanás recebe mais poder
RH, 16 de Julho, 1901
- Deus ainda tem uma igreja militante, trigo e o joio ainda estão juntos
TM 45; COL 71
- Os Adventistas serão acusados de impedir a restauração da paz mundial (prosperidade terrena)
GC 590
- O povo de Deus será selado (estabelecendo-se a verdade, tanto intelectual como espiritualmente)
4BC 1161

