1) Os Primeiros Líderes
A História se Repete
Ec 1:9; 3:15
Lc 6:2226
Lc 4:2427; At 7:52
“A medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades de Sua
Palavra, e as cenas do passado e do futuro, erame ordenado tornar conhecido a outros o
que assim fora revelado — delineando a história do conflito nas eras passadas, e

especialmente apresentandoa de tal maneira a lançar luz sobre a luta do futuro,
em
rápida aproximação. Para alcançar esse propósito, esforceime por selecionar e agrupar
fatos da história da igreja de tal maneira a esboçar o desdobramento das grandes verdades
probantes que em diferentes períodos foram dadas ao mundo, as quais excitaram a ira de
Satanás e a inimizade de uma igreja que ama o mundo, verdades que têm sido mantidas
pelo testemunho dos que “não amaram suas vidas até à morte”.{GC 13.2}
Nestes relatos podemos ver uma prefiguração do conflito perante nós
. Olhandoos
à luz da Palavra de Deus, e pela iluminação de Seu Espírito, podemos ver a descoberto os
ardis do maligno e os perigos que deverão evitar os que serão achados “irrepreensíveis”
diante do Senhor em Sua vinda.”{GC 13.3}

“O Velho e o Novo Testamento estão ligados entre si pelo fecho de ouro de
Deus .Precisamos se familiarizar com as Escrituras do Antigo Testamento. A
imutabilidade
de Deus 
deve ser claramente vista
,
a semelhança das suas relações com o seu povo
da dispensação do passado e as do presente, d
eve ser estudada
. Sob a inspiração do
Espírito de Deus, Salomão escreveu: ' O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi; e
Deus pede conta do que passou ' Em misericórdia Deus repete suas relações passadas.
Ele nos deu um registro de suas transações no passado. 
Isto precisamos estudar com
cuidado, pois a história está se repetindo em si.
Somos mais responsáveis do que eram
aqueles, cuja experiência é registrada no Antigo Testamento, por seus erros, e os
resultados
desses erros tem sido narrado em nosso benefício." Review and Herald, 20 de abril de 1897
Primeiro Líder durante o Êxodo
As armadilhas de Satanás estão preparadas para você assim como o foram para os filhos
de Israel justo antes de sua entrada na terra de Canaã. 
Estamos repetindo a história
desse povo
.” Testemunhos para a Igreja, vol.5, pág.160
“
Arão
Ex 32:15
Estado Mental de Arão 
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(...)Tal ocasião crítica exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível; um
homem que tivesse a honra de Deus em maior conta do que o favor popular, a segurança
pessoal, ou a própria vida. 
Mas o atual líder de Israel não era deste caráter. Arão
, com
fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua vacilação e timidez no momento crítico
apenas os tornou mais decididos. O tumulto aumentou. Um frenesi, cego e desarrazoado,
pareceu apoderarse da multidão. Alguns houve que permaneceram fiéis ao seu concerto
com Deus; mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Uns poucos que se arriscaram a
denunciar a proposta execução da imagem como sendo idolatria, foram atacados e
rudemente tratados, e na confusão e agitação perderam finalmente a vida.{PP 224.2}
Arão temia pela sua própria segurança
; e, em vez de manterse nobremente pela honra
de Deus, rendeuse às exigências da multidão. Seu primeiro ato foi ordenar que os brincos
de ouro fossem reunidos dentre todo o povo e trazidos a ele, esperando que o orgulho os
levasse a recusar tal sacrifício. Voluntariamente, porém, cederam os seus ornamentos; e
destes fez um bezerro fundido, à imitação dos deuses do Egito. O povo proclamou: “Estes
são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito.” E Arão vilmente permitiu se
fizesse este insulto a Jeová. Fez mais. Vendo com que satisfação o deus de ouro era
recebido, construiu um altar diante dele, e fez esta proclamação: “Amanhã será festa ao
Senhor”. Êxodo 32:4, 5. O anúncio foi apregoado por trombeteiros, de grupo em grupo pelo
acampamento todo. “E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e
trouxeram ofertas pacíficas; e o povo assentouse a comer e a beber; depois levantaramse
a folgar”. Êxodo 32:6. Sob o pretexto de realizarem uma “festa ao Senhor”, entregaramse à
glutonaria, à folgança licenciosa. {PP 224.3}

Primeiro Rei de Israel
Saul
1Sm 13:114
Estado Mental
1Sm 13:1112
“Dia após dia, Saul esperou, mas sem fazer decididos esforços para animar o povo e
inspirar confiança em Deus. Antes que o tempo designado pelo profeta houvesse expirado
completamente, ele 
se tornou impaciente com a demora
,e
deixouse desanimar
pelas
circunstâncias difíceis que o cercavam. Em vez de procurar fielmente preparar o povo para
a cerimônia que Samuel vinha realizar, a
limentou incredulidade e maus
pressentimentos
. Buscar a Deus pelo sacrifício, era uma obra soleníssima e importante; e
Deus exigia que Seu povo examinasse o coração e se arrependesse de seus pecados, a
fim de que se pudesse fazer a oferta com aceitação perante Ele, e a bênção divina
acompanhasse seus esforços para vencer o inimigo. Mas 
Saul se tornara inquieto
;e
o
povo, em vez de confiar em Deus para obter auxílio, olhava para o rei a quem tinham
escolhido, para que os guiasse e dirigisse
.” {PP 456.2}
Primeiro Rei de Judá
Roboão
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2Cr 10:114
Estado Mental
Inflado
pela perspectiva de exercer suprema autoridade, Roboão determinou desconsiderar
o conselho dos homens mais idosos do seu reino, e fazer dos jovens seus conselheiros.
Sucedeu então que no dia aprazado, quando “Jeroboão, e todo o povo”, veio a Roboão em
busca de uma resposta concernente ao programa que ele pretendia pôr em prática, Roboão
“lhes respondeu asperamente [...] dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhe
acrescentarei mais; meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com
escorpiões”. 1 Reis 12:1214.{PR 42.4}
Tivessem Roboão e seus inexperientes conselheiros compreendido a vontade divina
concernente a Israel, teriam eles dado ouvidos à solicitação do povo por reformas decididas
na administração do governo. Mas na hora oportuna que se lhes apresentou na reunião de
Siquém, 
deixaram de raciocinar da causa para o efeito
, e assim enfraqueceram para
sempre sua influência sobre grande parte do povo. Sua expressa determinação de
perpetuar e acrescentar a opressão introduzida durante o reinado de Salomão estava em
direto conflito com o plano de Deus para Israel, e deu ao povo ampla ocasião de duvidar da
sinceridade de seus motivos. Nesta tentativa inepta e insensível de exercer poder, o rei e
seus conselheiros escolhidos revelaram o orgulho da posição e autoridade.{PR 42.5}
Primeiro Rei de Efraim
Jeroboão
1Rs 12:2533
Estado Mental
1Rs 12:2627

Primeiro Líder da Igreja Adventista (Tiago White)
"Era 
o testemunho unânime
das pregações e publicações do Segundo Advento , enquanto
eram baseados na 'FÉ ORIGINAL', que 
a publicação do diagrama era um cumprimento
de Habacuque 2:2, 3
. Se o diagrama era assunto de profecia, (
e os que negam isto
deixam a fé original
), então segue que 457 A.C. era o ano do qual se conta os 2300 dias.
Era necessário que 1843 fosse o primeiro tempo a ser publicado para que 'a visão' pudesse
'tardar', ou para que houvesse um tempo de tardança, no qual as virgens estariam todas
tosquenejando e adormecidas acerca o grande assunto do tempo, pouco antes de serem
despertadas pelo Clamor da MeiaNoite." Tiago White, Advent Review and Sabbath Herald,
December 1850, 13. 
(a ênfase em maiusculo não foi suprida pelo compilador, mas escritas pelo
próprio Tiago White)
Estado Mental
“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
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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 tem querido que ele as carregue.” 6.6.
1863,
PH159, 14–
Em 5 de Junho de 
1863,
foime mostrado que 
meu marido
devia conservar sua
vitalidade e saúde, pois Deus ainda tinha uma grande tarefa para nós. Obtivéramos boa
experiência desde o início da obra através de Sua providência, e assim nosso trabalho seria
de grande importância para Sua causa. Vi que o constante e excessivo trabalho de meu
marido estava consumindo suas reservas, as quais Deus desejava que ele preservasse, e
que se ele continuasse a sobrecarregar suas capacidades físicas e mentais como estava
fazendo, as esgotaria para o futuro e gastaria o capital. Destruirseia prematuramente e a
causa de Deus seria desprovida de seu trabalho. A maior parte de seu tempo ele
dispensava ao trabalho que outros poderiam fazer no Escritório, ou envolvido em
transações comerciais que devia evitar. Deus desejava que nós dois reservássemos nossas
energias para serem especialmente usadas quando precisássemos realizar o trabalho que
outros não pudessem fazer, e para o qual Ele nos designou, preservandonos a vida e
dandonos valiosa experiência. Desse modo, poderíamos ser um benefício para Seu povo.
{T1 517.1}
Não tornei isso público porque fora uma mensagem dada especialmente a nós. Se a
admoestação houvesse sido plenamente atendida, a aflição pela qual meu marido passou
teria sido evitada. A obra de Deus era urgente e parecia não permitir nenhum descanso ou
afastamento. 
Meu marido era compelido a um constante e cansativo trabalho. A
ansiedade por seus irmãos sujeitos ao serviço militar e também a rebelião em Iowa,
manteve sua mente em contínua t
ensão
e suas energias físicas se esgotaram
totalmente.
Em vez de ficarem mais leves, os fardos se tornaram mais pesados, e as
preocupações, em lugar de diminuir, triplicaram. Mas, certamente havia um meio de escape,
ou Deus não teria dado a advertência que deu, e não permitiria que meu marido
sucumbisse sob esse pesado tributo. Vi que se ele não houvesse sido especialmente
sustido por Deus, teria suas forças físicas e mentais prostradas antes do que ocorreu.{T1
518.1}
(...)
Depois de escrever o texto acima, tive conhecimento de que a maior parte de
Thoughts on the Revelation (Reflexões Sobre o Apocalipse) foi escrita à noite, após o
trabalho diário do autor.
Esse também foi o caminho seguido por meu esposo. Protesto
contra tal suicídio. Os irmãos que mencionei e que estão confinados no Escritório, serviriam
melhor à causa de Deus assistindo às reuniões e usufruindo períodos de recreação. Assim
conservariam suas faculdades físicas e mentais nas melhores condições para dedicálas à
causa. Não se deve permitir que se sintam incapacitados por não receberem salário. Seus
pagamentos devem continuar sendo pagos e eles liberados. Estão fazendo uma grande
obra.{T1 520.2}
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Rejeita os 2520
“O período profético de Lv 26, ou o que temse suposto ser tal, não foi pequeno objeto de
estudo entre expositores proféticos. Tem sido suposto que a expressão, “sete tempos”
(seven times), nos versos 18, 21, 24, 28, denotavam um período profético de 2520 anos, e
que esse período cobriu o tempo em que o trono de Israel deveria ser e permanecer
subvertido e oprimido por poderes opressores. Para corretamente fixar o começo e término
desse período tornouse portanto uma questão de consequência. Onde ele começa? e onde
ele termina? Tem sido questões de muito estudo, e talvez de certa perplexidade.!
Essas não são as questões, porém, que nós propomos aqui; pois há uma questão anterior a
essa, que demanda ser atendida primeiro; nomeadamente, Existe algum período profético
trazido em Lv 26? Afirmamos que não há, e ofereceremos um pouco do que para nós são
razãos muito conclusivas para essa posição: …!
Então, não há período profético em Lv 26; e aqueles que imaginam que tal coisa exista, e
estão intrigandose sobre o ajustamente de suas várias datas estão simplesmente batendo
no ar. Ignorar ou tratar com neglicência, um período profético onde um é claramente dado, é
censurável ao extremo. É igualmente futil, embora não tão hediondo, esforçarse para criar
um onde não existe.” Janeiro 26, 1864 JWe, ARSH 68.12!
Os diagramas ordenados pelo Senhor
“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 vêlo, até que Sua mão fosse removida.” Primeiros Escritos, pág. 74
“Já em 1842, a ordem dada nesta profecia, de escrever a visão e tornála 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, esperao, porque
certamente virá, não tardará. ... O justo pela sua fé viverá." O Grande Conflito, pág.391
“Vi que 
Deus estava com a publicação do diagrama [de 1850] 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. “ 13MR 359!
"Segundafeira 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
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iria causar almas a virem a conhecer a verdade." Manuscript Releases, vol.15, pág.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 sob tábuas." Manuscript Releases, vol.16, pág.207
Diagrama de 1863  ?
Conclusão
No grande conflito final, como em todas as eras anteriores, 
Satanás empregará os
mesmos expedientes
, manifestará o mesmo espírito, e trabalhará para o mesmo fim.
Aquilo que foi, será
, com a exceção de que a luta vindoura se assinalará por uma
intensidade terrível, tal como o mundo jamais testemunhou. 
Os enganos de Satanás serão
mais sutis
, seus assaltos mais decididos. Se possível fora, transviaria os escolhidos.
Marcos 13:22.{GC 13.1)
“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.
O Antigo Testamento é o evangelho em
figuras e símbolos. O Novo Testamento é a realidade. Um é essencial ao outro. O Antigo
Testamento apresenta lições dos lábios de Cristo, e essas lições não perderam sua força
em nenhum sentido.
A primeira e a segunda mensagens (Apocalipse 14:68) foram dadas em 1843, 1844, e
estamos agora sob a proclamação da terceira; mas todas as três mensagens devem ainda
ser proclamadas. 
É tão essencial agora, como sempre o foi, que sejam repetidas
àqueles que estão em busca da verdade
. Mediante a pena e a voz devemos fazer soar a
proclamação, mostrando sua ordem e a aplicação das profecias que nos levam
à terceira mensagem angélica. Não pode haver uma terceira sem a primeira e a
segunda.” Cristo Triunfante, pág. 373
O Sonho de Miller
Sonhei que Deus, por uma mão invisível, envioume um cofrezinho admiravelmente
trabalhado, cujo tamanho era de mais ou menos 15 cm de comprimento por 25 cm de
largura, feito de ébano e curiosamente marchetado de pérolas. Presa ao pequeno cofre
havia uma chave. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre quando, para minha surpresa,
encontreio cheio de jóias de toda espécie e tamanho, diamantes, pedras preciosas e
moedas de prata e ouro e de todo tamanho e valor, lindamente arranjadas em seus
diferentes lugares no cofre; e assim arranjadas elas refletiam luz e glória só igualadas pelo
Sol.{PE 81.2}
Achei que eu não devia desfrutar esta maravilhosa visão sozinho, embora o meu coração
estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor do seu conteúdo. Assim coloqueio
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em uma mesa de centro, em minha sala, e anunciei que todos os que tivessem vontade
podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca dantes vista pelo homem
nesta vida. {PE 81.3}
O povo começou a entrar, de início poucos em número, mas aumentou até tornarse uma
multidão. Quando no princípio olharam para dentro do cofre, exclamaram de gozo. M
as
quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas jóias,
tirandoas do cofre e espalhandoas na mesa
.{PE 82.1}
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 colocálas de novo em seus
lugares no cofre como estavam antes; e senti que eu nunca poderia fazer face ao custo,
pois seria imenso.
Comecei então a apelar ao povo para que não as manuseasse, não
as tirasse do cofre; mas quanto mais eu pedia, mais as espalhavam; e agora pareciam
espalhálas todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda peça de mobiliário na
sala
.{PE 82.2}
Vi então que entre as pedras genuínas e moedas, eles haviam espalhado uma quantidade
inumerável de jóias espúrias e moedas falsas. Sentime profundamente revoltado com seu
baixo procedimento e ingratidão, e reproveios e censureios por isso; mas quanto mais eu
os reprovava, mais eles espalhavam as jóias espúrias e as moedas falsas entre as
genuínas.{PE 82.3}
Fiquei de ânimo revoltado e comecei a usar a força física para expulsálos do aposento;
mas enquanto eu estava empurrando um para fora, três entravam e traziam para dentro
sujeira, cisco, areia e toda espécie de lixo, até que cobriram cada uma das verdadeiras
jóias, diamantes e moedas, ficando tudo fora de vista. Partiram também em pedaços o meu
cofre e espalharamno entre o lixo. Pensei que homem algum se incomodava com minha
tristeza ou minha ira. Fiquei inteiramente desanimado e descoroçoado, e assenteime e
chorei. {PE 82.4}
Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e
responsabilidade, lembreime de Deus, e ferventemente orei para que Ele me enviasse
auxílio.{PE 83.1}
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.{PE 83.2}
Pedilhe que desistisse, pois havia algumas jóias preciosas espalhadas entre o lixo.{PE
83.3}
Disseme ele para “não temer”, pois “tomaria cuidado delas”.{PE 83.4}
Então, enquanto ele varria o lixo e a sujidade, jóias e moedas falsas, tudo saiu pela janela
como uma nuvem, sendo levados pelo vento para longe. Na azáfama eu fechei os olhos por
um momento; quando os abri o lixo tinha desaparecido. As jóias preciosas, os diamantes,
as moedas de ouro e de prata, jaziam espalhadas em profusão por todo o recinto.{PE 83.5}
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 lançouas dentro do cofre, até não ficar
uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores que a ponta de um alfinete.{PE
83.6}
Então ele me chamou: “Vem e vê.”{PE 83.7}
Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão.
Elas
brilhavam com glória dez vezes maior que a anterior.
Pensei que tivessem sido
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esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado e sobre
elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no
seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali. Soltei
uma exclamação de verdadeiro gozo, e esse grito despertoume.{PE 83.8}

Primeira Profecia Entendida e Primeira a Ser Espalhada
“Eu tinha a Cruden's Concordance, que eu penso ser a melhor no mundo, então eu a peguei
e juntamente com a minha Bíblia, senteime em minha escrivaninha, e não li nada além
disso, exceto um pouco dos jornais, porque eu estava determinado a saber o que minha
Bíblia dizia. Comecei em Genesis e li vagarosamente; e quando eu chegava a um texto que
eu não conseguia entender, procurava pela Bíblia para descobrir o que ele significava.
Depois de ter ido através da Bíblia dessa maneira, Oh, qual clara e gloriosa a verdade
apareceu. Eu descobri o que eu tenho pregado a vocês. E
u estava satisfeito de que os
sete tempos terminam em 1843.
Então

eu cheguei aos 2300 dias; eles trouxeramme a
mesma conclusão; mas eu não tinha ideia sobre descobrir quando o Salvador estaria vindo,
e eu não conseguia acreditar nisso; mas a luz atingiume tão forçosamente que eu não
sabia o que fazer. Agora, eu pensei, devo colocar esporas e culotes; não irei me adiantar à
Bíblia, não falharei. O que quer que a Bíblia ensine, irei me firmar nisso.” William Miller, 16
de Novembro, 1842, JVHe, HST66.10!

O Erro Repetido
Saul
“Quando Saul foi ungido rei de Israel, recebera de Samuel instruções explícitas
concernentes à conduta a ser adotada no tempo em questão. “Tu porém descerás diante de
mim a Gilgal”, disse o profeta; “e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, e para
oferecer ofertas pacíficas; ali sete dias esperarás, até que eu venha a ti, e te declare o que
hás de fazer”. 1 Samuel 10:8.{PP 456.1}
Roboão e a Rejeição do Conselho dos Anciãos
2Cr 10:13
Jeroboão e os Bezerros de Ouro
1Rs 12:28
Arão e o Bezerro de Ouro
Ex 32:45
Ex 13:89; 12:2931,42
Joseph Bates e o diagrama de 1863
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"Os nítidos símbolos e ordem do diagrama profético, ilustrando tão claramente as profecias
dos dois grandes profetas que tão impressionantemente marcam a ascensão e queda de
todos os reinos da terra, e a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em toda a
glória de seu Pai; este, com o diagrama litografado perfeitamente polido da lei de Deus, são
belos quadros para pendurar lado a lado nas residências de todos os Adventistas do Sétimo
Dia. Eles mostram em um relance os contornos de sua fé e prática desde o grande
movimento do Advento de 1844.
Em leitura a Chave do Diagrama Profético, que em tão poucas palavras compreende e,
mais notavelmente delinea, as ilustrações pictóricas das visões de Daniel e João,
juntamente com o diagrama do grande período profético dos 2300 dias de Daniel, e clara
prova de seu início, e também de seu término, no passado, eu fui forçosamente
impressionado a ler novamente o que o profeta Isaáis previu que seria escrito em um livro
no último dia. Aqui está.
'Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registrao num livro; para que fique
até ao último dia, para sempre e perpetuamente.
Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do
Senhor. Que dizem aos videntes: Não vejais; e aos profetas: Não profetizeis para nós o que
é reto; dizeinos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos.' Isaías 30:810
Aqueles que estão trabalhando para dar visões corretas das profecias de Daniel e João,
incluindo o trabalho no santuário e a terceira mensagem angélica, como delineada no
diagrama profético, ou 'em uma tábua', estão muitas vezes em companhia com o povo, e
seus videntes que o profeta descreveu.
É um fato bem estabelecido que os diagramas proféticos têm sido usados para explicar,
desde que eles foram tornados legíveis sobre tábuas do ano de 1842. Desse período até
1864 a explicação foi escrita no diagrama em conexão com os símbolos. Uma importante
diferença ou mudança agora ocorreu, que parece estar em harmonia com a profecia, quer
dizer, os símbolos estão em sua ordem apropriada na tábua, mas a explicação ou 'palavras'
estão anotadas em um livro. Compare o capítulo 29:11,12. 'Por isso toda a visão vos é
como as palavras de um livro', etc. (Isaías 29:11 Por isso toda a visão vos é como as
palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peçote; e ele dirá:
Não posso, porque está selado. 29: 12 Ou dáse o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê
isto, peçote; e ele dirá: Não sei ler.)
Agora, se puder ser mostrado que o diagrama profético ainda está para ser alterado ou
rescrito, então ainda não está anotado em um livro, nomeado pelo profeta, mas se o
diagrama profético agora está correto, e sujeito a nenhuma outra alteração, mas escrito 'em
tábuas para sempre e perpetuamente', então não está claro que é também anotado em um
livro? Joseph Bates
Nota. Estamos sempre felizes em ouvir nosso venerável irmão Bates. É evidente que ele
ama a doutrina do Advento, e tudo ligado a ela que foi bom. Sua aplicação da profecia de
Isaías com a tábua nos parece muito apócrifa, mas não fará nenhum mal, a não ser que
outros façam tal exposição duvidosa de igual importância a pontos claramente revelados e
vitais de doutrina. Monterey, Mich.” 1864 JWe, ARSH 142

Conclusão
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Jr 31:13,21,2730
"O tempo de prova está sobre nós. Devemos construir sobre a Rocha que irá
resistir à tempestade do teste e provação. Ao vermos o cumprimento da profecia, nós
sabemos que o fim de todas as coisas està próximo. Apresente os eternos princípios da
verdade. Mostre o que a Palavra de Deus declara que terá lugar nessa terra. O Deus que
deu a Daniel instrução sobre as cenas finais da história da terra irá certamente confirmar o
testemunho de Seus servos no tempo determinado em que eles derem o alto clamor.
Todas
as mensagens dadas de 18401844 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 bemaventurados 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].
“
Bemaventurados 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

2) Os Sete Tempos
“
Aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão
pesquisando as Escrituras sobre o mesmo plano que o Pai Miller adotou
. No
pequeno livro intitulado ‘Views of the Prophecies and Prophetic Chronology’, pai
Miller da dicas da dicas de regras simples, mas inteligente e importante para estudar
a Bíblia e sua interpretação:
1. Cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema
apresentado na Bíblia.
2. Toda a Escritura é necessária e deve ser entendida com diligência aplicação e
estudo.
3. Nada do que é revelado na Escritura pode ser escondido daquele que pergunta
com fé sem vacilar.
4. Para entender doutrina, junta 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.
5. A Escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si só. Se eu
dependo de um professor para interpretala para mim, e ele adivinhar seu
significado, ou deseja acreditar desta maneira por causa das suas crenças sectárias, ou
por ser achado sábios, então seu adivinhar, desejo, crença, ou sabedoria tornase a
minha regra e não a da Bíblia.
A porção acima é uma parte dessas regras, e em nosso estudo da Bíblia, faríamos
bem em observar os princípios estabelecidos.” Review and Herald 25, 1884
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“And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you s
even times
more
for your sins.” 
Levítico 26:18
Time = Tempo
1 Tempo = 360 anos
7 Tempos = 2520 anos
“E, se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigarvos sete
vezes mais, por causa dos vossos pecado” L
evítico 26:18
Em português a expressão “seven times” (sete tempos) é traduzida como sete vezes mais.
Apesar disso, nem a expressão “vezes mais” e nem a palavra “tempos” estão escritas no
original. A melhor leitura então seria:
E, se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigarvos sete,
por causa dos vossos pecados.
Levítico 26:18
REGRA XI.
Como saber se sua palavra é figurativa: Se der bom sentido assim como esta escrito,
não viola a simples leis da natureza, então terá um sentindo literal; senão, figurativo.
PROVAS: Apocalipse 12:1, 2. 17:37.
“E, se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a c
astigarvos sete
,
por causa dos vossos pecados.” 
Levítico 26:18
Sete o que? Tempos? Vezes? Dias? Maneiras? Gerações?
Sete é simbólico
A omissão em Lv 26 é intencional, pois em Lv 25:8 a palavra “vezes” e a palavra “tempos” é
citada por Moisés.
REGRA XII.
Para aprender o verdadeiro significado de figuras, procura a palavra figurativa em
toda a Bíblia, onde você encontra a explicação, aplica a figura, e se der sentido não
precisa procurar mais, se não procure novamente.
REGRA I.
Cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado
na Bíblia.
PROVA: Mateus 5:18.
Contexto de Levítico 26  Lv 26:1446 (Maldição e punição condicional, Deus perdoa
quando há arrependimento)
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Aplicando a Regra XII encontramos Daniel 4:2427
Portanto sete simboliza sete tempos
Contexto de Levítico 26
Lv 11:1;12:1;13:1;14:1;15:1…
Lv 25:1 e 26:1
Lv 25 e 26 estão no mesmo contexto
Lv 25:34  Descanso sabático anual. Seis anos trabalhando, um ano descansando
Lv 26:3335,43  Descanso sabático
O contexto é o mesmo, portanto o descanso é anual. Sete está relacionado a anos.
1 dia vale 1 ano  Nm 14:34; Ez 4:67; Lc 13:3133
1 ano profético = 360 dias proféticos
7 anos proféticos = 2520 dias proféticos
Antes de definir quando inicia esse período de punição, vejamos qual a outra opção:
Sete vezes?
Mt 5:18; Js 23:1416
Js 23:610; Lv 26:8
REGRA XIII.
Para saber se temos um evento verdadeiramente histórico para o cumprimento de
uma profecia: Se você encontrar cada palavra da profecia (depois que as figuras são
entendidas) cumprida literalmente, então você saberá que a sua história é um evento
verdadeiro. 
Mas se uma palavra não tem cumprimento, então você precisa procurar
um outro evento
, ou esperar seu desenvolvimento no futuro. Porque D
eus cuida
para que a historia e a profecia se concordem
, para que os verdadeiros filhos e
crentes de Deus nunca sejam envergonhados.
PROVAS: Salmos 21:5. Isaías 14:1719. 1Pedro 2:6. Apocalipse 17:17. Atos 3:18.
Onde encontramos na Bíblia o povo de Israel sendo punido sete vezes?
E se entendemos o símbolo como sete vezes mais, devemos encontrar o povo de Israel
sendo punido 28 vezes (7+7+7+7=28) (Lv 26:18,21,24,28)
Opção correta: Sete tempos
2520 sobre Judá
Início 
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Quando o rei é levado em cativeiro e perdem a independência::
Lv 26:1819  Soberba da vossa força  Rei  1Sm 8:67 (Lv 26:2,1112) 1Sm 8:1920
2 Cr 33:911
Quando excedem a iniquidade dos amorreus:
Gn 15:16; 2Rs 21:11; 23:2327; 24:34
2Rs 21:1115 (vs. 13); Lm 2:68 (vs. 8)
Jr 15:4
Em 677 a.C Manassés é levado em cativeiro
Nossos pioneiros
“Deus concedeume luz quanto aos periódicos. Que luz é essa? Diz Ele que os mortos
devem falar. Como? Suas obras os seguirão. 
Devemos repetir as palavras dos pioneiros
em nossa obra, que sabiam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos
e que labutaram para estabelecer os fundamentos da obra
. Avançaram passo a passo
sob a influência do Espírito de Deus. Um a um esses pioneiros foram descansando no
Senhor. A palavra que me foi dada é: 
Seja reproduzido tudo o que esses homens
escreveram no passado.
Em Signs of the Times não publiquem artigos muito longos ou
com letras muito pequenas. Não tentem colocar tudo em uma só edição. Que a letra seja
adequada e as mais fervorosas e vivas experiências sejam ali publicadas.” {OP 20.1}
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.
Deunos 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.{OP
22.1}
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 portabandeiras 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.{OP 22.2}
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 amontoamna
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).{OP 22.3}
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William Miller 
“Isso não poderia ser revogado, não obstante seu arrependimento e reforma parcial.
Jeremias 15:4,  ‘Entregálosei ao desterro em todos os reinos da terra; por causa de
Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. ‘ – nos conta
a mesma coisa, que Judá assim como Israel deveria ser feita cativa. Israel começou a ser
levada embora nos dias de Oséias, 722 a.C., e daquele tempo até 1798 d.C., são
exatamente 2520 anos, ou os sete anos proféticos. Quão notável, que quando os sete
tempos terminaram, Deus começou a libertar sua igreja de sua escravidão, que por eras foi
feita sujeita aos reis da terra. Em 1798, a igreja saiu do deserto, e começou a ser liberta do
seu cativeiro. Mas a finalização de sua escravidão aos reinos da terra está reservada a
outro periodo. Começando em 677 a.C., sete anos proféticos, ou 2520 anos comuns,
terminariam em 1843 d.C. Portanto, começando no cativeiro de Manassés e dispersão final
das dez tribos de Israel, onde Deus fixou o tempo para o espalhamento e para o
ajuntamento de seu santo povo, até o ano de 1843, se darão o fim dos sete anos, quando o
ano aceitável do Senhor irá começar; e, na minha humilde opinião, os filhos de Deus serão
libertos de todos os males enumerados por Moisés em Levítico 26, e Jeremias 16; da
guerra ou espada, da pestilência e fome, do cativeiro e saques, da morte e corrupção; e
todos serão confortados, e todas as lágrimas serão enxugadas de todas as faces; pranto e
dor cessarão para sempre, e não haverá mais maldição, porque o trono do Cordeiro estará
lá, e ele habitará com eles, e sera seu Deus, e eles serão seu povo. Isso irá ocorrer no ano
aceitável do Senhor, o antitípico ano da libertação.“ William Miller, 1842, LTSGJ 18.1
“A partir de um maior estudo das Escrituras, eu conclui que os sete tempos da
supremacia dos Gentios deve começar quando os Judeus deixam de ser uma nação
independente no cativeiro de Manassés, que os melhores cronologistas atribuem a 677a.C;
que os 2300 dias começam com as setenta semanas, que os melhores cronologistas datam
de 457 a.C; e que os 1335 dias começam com a tirada do continuo, e o estabelecimento da
abominação que faz desolar, [Daniel 12:11] deviam ser datados do estabelecimento da
supremacia Papal, após a tirada das abominações pagãs, e que, de acordo com os
melhores historiadores que consultei, deve ser datada por volta de 508 d.C. Computando
todos esses períodos proféticos a partir das várias datas atribuídas pelos melhores
cronologistas para os eventos que eles evidentemente devem ser computados, eles todos
devem terminar juntos, por volta de 1843, d.C. Eu fui então trazido, em 1818, ao final dos
meus dois anos de estudo das Escrituras, a solene conclusão, que em cerca de 25 anos, a
partir daquela época, todos os afazeres de nosso presente estado seriam encerrados . . .”
William Miller no Advent Review and Sabbath Herald, 18 de Abril, 1854.
2520677=1844

2520 sobre Israel
Hiram Edson 
“Em Isaías 10:5,6, nós lemos, “Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha
indignação é como bordão nas suas mãos.Enviálaei contra uma nação hipócrita, e contra
o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o
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ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas.” Em 2 Reis 17, nós temos o relato
inspirado do cumprimento dessa predição, que sem mais controvérsias, é o ponto a partir
do qual se conta o tempo apontado para pisar aos pé as hostes, como a lama das ruas.
No verso 4 nós aprendemos que o rei da Assíria tomou Oséias, rei de Israel, o “encerrou e o
aprisionou na casa do cárcere”. Os versos 5 e 6 lemos, “Porque o rei da Assíria subiu por
toda a terra, e veio até Samaria, e a cercou por três anos.No ano nono de Oséias, o rei da
Assíria tomou a Samaria, e levou Israel cativo para a Assíria; e os fez habitar em Hala, junto
a Habor e ao rio Gozã, e nas cidades dos medos.”
Verso 24. “E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Hamate
e
Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel; e eles
tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades.” 
Nos versos 22 e 23
, está
escrito, “Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito;
nunca se apartaram deles; Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como
falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas; assim foi Israel expulso da sua
terra à Assíria até ao dia de hoje.” Assim em 2
Reis 17
, é encontrado o relato inspirado do
cumprimento do que Deus disse por meio de seu servo 
Isaías 10:5,6
, e por Moisés em
Lev 26
, e por Davi em 
Sl 78:5962
,e
1 Reis 14:15,16
.
“Isto é de fato o relato histórico inspirado do cumprimento do que Deus disse por
TODOS os seus servos, os profetas, nesse ponto de dar Israel em cativeiro para ser pisado
pelos Gentios como a lama das ruas”. A validade do testemunho acima não pode ser
invalidada ou acusada; desde que não pode haver espaço para mais dúvidas nesse ponto
tão claro. Esse, então, é o evento histórico inspirado; e sua cronologia, que é 723 a. C., é o
ponto a partir do qual se conta os 2520 anos de cativeiro. Em vez de contar da levada do rei
Manassés de Judá para Babilônia, em 677 a.C, nós contamos do encerramento e
aprisionamento no cárcere do rei Oséias, de Israel, que foi em 723 a.C. Isso ocorreu 19
anos após a profecia de Isaías, registrada em 7:8, que foi em 742 a. C.; desde que Efraim
deixou de ser um povo, literalmente dentro de 65 anos. De qualquer ponto do ano 723 a. C.
nós contamos, o mesmo ponto correspondente no ano 1798 deve ser alcançado para
completar os 2520 anos; o mesmo no caso dos 2300 dias, datando do outono de 457 a.C.,
e terminando no outono de 1844 d.C. O ano 723 a. C. é o verdadeiro começo, e 1798 é o
verdadeiro término dos 2520 anos de cativeiro do povo de Deus.
“E nós temos um registro historico de um evento correspondente ocorrendo no ano
de 1798 que perfeitamente responde ao cumprimento das predições dos profetas que
previram os eventos que marcam o fim dos 2520 anos de indignação e cativeiro.” Hiram
Edson na Review and Herald, número 15, 10 de Janeiro, 
1856
.
William Miller
“O que o anjo quis dizer com tempo, tempos e metade de um tempo? Eu respondo,
ele queria dizer três anos proféticos e meio, ou quarenta e dois meses, como em Ap 11:2, e
13:5; ou 1260 dias proféticos, como em Ap 11:3, e 12:6 e 14. Ele quis dizer a metade dos
"sete tempos". Daniel viu a mesma coisa que Moisés, para Daniel o tempo foi apenas
dividído. Ele foi informado que o chifre pequeno iria " proferir palavras contra o Altíssimo, e
destruir os santos do Altíssimo, e cuidar em mudar os tempos e a lei; e eles serão
entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo." Isso dá nos
sete tempos de Moisés, porque duas vezes três e meio são sete, e duas vezes 1260 são
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2520 anos comuns. Mas você deve se perguntar, não são essas duas coisas a mesma em
Daniel? Eu respondo, não. Pois suas funções são diferentes, e seus tempos de existência
são em períodos diferentes. O primeiro espalha o povo santo; o outro destrói os santos do
Altíssimo.
O primeiro simboliza os reinos que Daniel e João viram; o outro expressa o
papado
, que é chamado de chifre pequeno, que não havia surgido quando o povo de Deus
foi espalhado por Babilônia e os Romanos. 
O primeiro simboliza Babilônia literal ou os
reis da terra, o outro simboliza Babilônia mística ou o papado. E os dois juntos iriam
espalhar o povo santo e destruir os santos “sete tempos”, ou 2520 anos.
“ William
Miller, 1842, MWV1 44.1
2520723=1798
1260723=538
Conclusão
Dn 4:1617

3) EGW e os 2520
O silêncio da profetisa
2Cr 34:1428
A profecia mais longa
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. C
ada uma dessas
pregações 
se baseava no cumprimento de 
uma porção diversa
do mesmo grande

período profético
.{GC 351.1}
As 70 semanas são uma porção dos 2300 dias.
Os 2300 dias são uma porção dos ___________.
As 70 semanas e os 2300 dias são uma porção do mesmo grande período profético, os
2520.
Dn 8:1314 (Santuário e Exército)
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Exército  Ex 7:4; 12:41
Pisados  Is 10:6; Dn 7:7,23; 8:10
Exército pisado?
Efraim, desde 723 a.C.
Judá desde 677 a.C.
Santuário pisado?
Destruído 587 a.C (2Cr 36:1719)
Restaurado plenamente e pisado à partir do terceiro decreto, no ano 457 a.C. (Ed
7:2325)
Chazown  Dn 7:2; 8:12,13,17
Mar’eh  Dn 8:16; 26
E a visão (mar’eh) da tarde e da manhã que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, cerra a
visão (chazown), porque se refere a dias muito distantes.
Daniel 8:26
Os 2300 são a visão da tarde e manhã, ou seja, são a mar’eh.
A mar’eh é uma porção da chazown. A Chazown é a visão do contínuo e da transgressão
assoladora, que é a visão da estátua, e compreende dois períodos de assolação, os 1260
anos de assolação pagã e os 1260 anos de assolação papal.
Para entender corretamente a mar’eh, era necessário compreender primeiro corretamente a
chazown. (Dn 8:1617)
William Miller diz: “
Eu estava satisfeito de que os sete tempos terminam em 1843. 
Então
eu
cheguei aos 2300 dias; eles trouxeramme a mesma conclusão
.” William Miller, 16 de
Novembro, 1842, JVHe, HST66.10!

Períodos Proféticos
“Vi o povo de Deus, com gozo, em expectação, aguardando o seu Senhor. Mas era
intento de Deus proválos. Sua mão ocultou 
um engano n
a contagem dos p
eríodos
proféticos
.* Aqueles que estavam esperando pelo seu Senhor não descobriram este e
rro
,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. ...” {PE 235.3}
Os parágrafos abaixo encontramse mal traduzidos em português, as devidas
correções serão acrescentadas entre chaves.
“... “De novo foram levados às suas Bíblias, a fim de examinar o
s períodos
proféticos
. A mão do Senhor removeuse dos algarismos, e 
o erro
foi explicado. Viram que
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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[m] terminar em 1844. ...{PE 236.1}
Os crentes nesta mensagem eram oprimidos nas igrejas. Durante algum tempo,
aqueles que não quiseram receber a mensagem foram impedidos pelo medo, de agir de
acordo com os sentimentos de seu coração; porém, a mensagem do tempo revelou seus
verdadeiros sentimentos. 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. Seus oponentes não puderam aduzir argumentos contra as poderosas
razões que se ofereciam. Contudo a ira das igrejas se acendeu; estavam decididas a não
dar ouvidos às provas, e de excluir de seu meio o testemunho, de modo que os outros não
o pudessem ouvir. Os que não ousaram privar os outros da luz que Deus lhes dera, foram
excluídos das igrejas; mas Jesus estava com eles, e estavam alegres ante a luz de Seu
semblante. Estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo.{PE 237.1}
Havia um único erro. O conceito do ano completo não era ainda aplicado.
Haviam 3 períodos que terminavam em 1843, os 1335, os 2300 e os 2520.
Os 1335 começam no ano 508 d.C e de fato terminam no ano 1843.
Os 2300 e os 2520 são os períodos proféticos mencionados por Ellen White, que terminam
no ano de 1844.
Os dois diagramas
Os 2520 estão presentes nos dois diagramas ordenados pelo Senhor, que foram
profetizados em Habacuque 2:14. Textos presentes na página 5, nas notas da primeira
apresentação.
O clamor da meianoite
“Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio, e
pareceume estar subindo mais e mais alto da escura Terra. Volteime para ver o povo do
advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: “Olha novamente, e
olha um pouco mais para cima.” Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e
estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho,
a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. T
inham uma luz
brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser
o “clamor da meianoite”
. Essa luz brilhava em toda extensão do caminho, e
proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam
o olhar fixo em Jesus, que Se achava precisamente diante deles, guiandoos para a cidade,
estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados, e disseram que a cidade estava muito
longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando Seu
glorioso braço direito, e de Seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento, e
eles clamavam: “Aleluia!” 
Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás
deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe
. A luz atrás deles
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desaparecia, deixandolhes os pés em densas trevas; de modo que tropeçavam e,
perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e
ímpio...” {PE 14.1}

A mensagem do Alto Clamor
“O tempo de prova está sobre nós. Devemos construir sobre a Rocha que irá resistir
à tempestade do teste e provação. Ao vermos o cumprimento da profecia, nós sabemos que
o fim de todas as coisas está próximo. Apresente os eternos princípios da verdade. Mostre
o que a Palavra de Deus declara que terá lugar nessa terra. O Deus que deu a Daniel
instrução sobre as cenas finais da história da terra irá certamente confirmar o testemunho
de Seus servos no tempo determinado em que eles derem o a
lto clamor
.”
“
Todas
as mensagens dadas de 18401844 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 bemaventurados 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].
“
Bemaventurados 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 p
elos
escolhidos de Deus que 
aumentará em um alto clamor
. Em seguida Daniel estará em seu
lote, para dar o seu testemunho.” Manuscript Releases, volume 21, 437
Os fundamentos
“O aviso chegou: Nada deve ser permitido entrar que perturbe o
fundamento da fé s
obre 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? E
la é como a Rocha Eterna
.” RH
14 de abril de 1903 Par. 35
“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. O Antigo Testamento é o evangelho em figuras e símbolos.
O Novo Testamento é a realidade. Um é essencial ao outro. O Antigo Testamento
apresenta lições dos lábios de Cristo, e essas lições não perderam sua força em nenhum
sentido.{CT 373.2}
A primeira e a segunda mensagens (Apocalipse 14:68) foram dadas em 1843, 1844
,e
estamos agora sob a proclamação da terceira; mas todas as três mensagens devem ainda
ser proclamadas. 
É tão essencial agora, como sempre o foi, que sejam repetidas
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àqueles que estão em busca da verdade
. Mediante a pena e a voz devemos fazer soar a
proclamação, mostrando sua ordem e a aplicação das profecias que nos levam à terceira
mensagem angélica. Não pode haver uma terceira sem a primeira e a segunda.” ...{CT
373.3}

4) Daniel 4 e 5
Explícito e Implícito  1
Lv 26:18,21,24,28
Dt 28:1620
7 tempos de Nabucodonosor
Um sinal
Dt 28:4546
Dn 4:13
O sinal:
Dn 4:16,23,25,32
“Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio, e
pareceume estar subindo mais e mais alto da escura Terra. Volteime para ver o povo do
advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: “Olha novamente, e
olha um pouco mais para cima.” Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e
estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho,
a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. T
inham uma luz
brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser
o “clamor da meianoite”
. Essa luz brilhava em toda extensão do caminho, e
proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam
o olhar fixo em Jesus, que Se achava precisamente diante deles, guiandoos para a cidade,
estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados, e disseram que a cidade estava muito
longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando Seu
glorioso braço direito, e de Seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento, e
eles clamavam: “Aleluia!” 
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, deixandolhes os pés em densas trevas; de modo que tropeçavam e,
perdendo de vista o 
sinal
e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo
tenebroso e ímpio
...” {PE 14.1}
Mene Mene Tequel Uparsim de Belsazar
Dn 5:16;1728

“MENE, MENE, TEKEL, UPARSIM”. 
Em um 
primeiro nivel 
de interpretação
,
estamos
tratando com medidas de peso
.
Mene (a mina
, 600 gramas), 
Tekel (o siclo
, 10 gramas),
20

Uparsin (meia mina
, 300 gramas). Era uma mensagem que qualquer vendedor ambulante
no mercado podería ter gritado para comunicar a sua clientela os diferentes valores de peso
de sua mercadoria… Belsazar estava bastante familiarizado com esse jargão comercial.”
Secretos de Daniel, pág. 84, Jacques B. Doukhan
MENE (1 mina) MENE (1 mina) TEKEL (1 siclo) UPARSIM (meia mina)
“E o siclo será de vinte jeiras; cinco siclos serão cinco siclos, e dez siclos serão dez; a
vossa mina será de cinqüenta siclos.” E
zequiel 45:12 (Almeida Revisada Imprensa Bíblica)
“It has long been admitted that the Israelites derived their system of weights and coins from the
Babylonians, and both peoples divided the talent (
) into 60 minas (
), each mina consisting of 60
shekels, so that the talent contained 3,600 shekels. This division into 3,600 shekels is generally
supposed to be implied in Ezek. xlv. 12 (comp. Riehm, "Handwörterbuch," p. 509), 
but the inference is
incorrect, for the passage is almost certainly corrupt
(comp. Smend, Cornill, and Krätzschmar, 
ad
loc.
).
In fact, it actually states that the mina contained 50 shekels
, which would make the talent
equal to 3,000 shekels, so that a mina equals 818.6 grams, and a talent equals 49.11 kilograms. A
similar talent is found among other peoples, for the Greeks and Persians likewise divided the mina into
50 shekels, while the division of the talent into 60 minas was universal. This division into 50 is evidently
a consequence of the conflict of the decimal and the sexagesimal system, the Egyptian influence making
itself felt side by side with the Babylonian.

It may possibly be inferred from Ezek. xlv. 12 that in the exilic period and the time which
immediately preceded it the division of the mina into 50 shekels became customary among the
Jews, and that this was simultaneous with the division of the shekel into 20 gerahs , since
this coin is mentioned only in Ezekiel and in the Pentateuch (Ex. xxx. 13; Lev. xxvii. 25; Num. iii. 47). In
the preexilic period halfshekels (
) and quartershekels are mentioned, while in the Pentateuch the
Temple tax was determined according to the "shekel of the sanctuary," which was equal to 20 gerahs.
The meaning of the phrase "shekel of the sanctuary" is uncertain, but at all events there is no
justification for the rabbinical assumption that in addition to it there was also a common shekel of
onehalf its value, for there are no references whatever to the latter. It is possible, however, that the
"shekel of the sanctuary" may be contrasted with the smaller silver shekel, and that it may have received
its name from the fact that the standard weight was kept in the Temple.” 
The unedited fulltext of the 1906
Jewish Encyclopedia

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13536shekel
“Alguns nos olham seriamente e dizem: “Não acha que deve ter havido algum erro
nos copistas ou da parte dos tradutores?” Tudo isso é provável, e 
a mente que for tão
estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente
pronta a tropeçar nos mistérios da Palavra Inspirada, porque sua mente fraca não
pode ver através dos desígnios de Deus.
Sim, com a mesma facilidade tropeçariam em
fatos simples que a mente comum aceita e em que discerne o Divino, e para quem as
declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e riqueza. M
esmo todos os
erros não causarão dificuldade a uma alma, nem farão tropeçar os pés de alguém que
não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada.
” {ME1 16.2}
O comentário bíblico adventista também diz:
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“12. The shekel. Compare Ex. 30:13.
Maneh. A transliteration of the Heb. maneh. Elsewhere maneh is always translated “pound”
(1 Kings 10:17; Ezra 2:69; Neh. 7:71, 72). A
“maneh,” also called mina 
(see RSV), 
was 50
shekels 
(see Vol. I, pp. 164, 167, 168). T
he Hebrew here is obscure
.” SDA Bible
Commentary, pode ser acessado em: http://bibletools.info/Ezek_45.12
1 mina = 50 siclos
MENE MENE TEQUEL UPARSIM
50 siclos (1 mina)
50 siclos (1 mina)
1 siclo
+ 25 siclos (meia mina)
= 126 siclos
Siclo  Lv 27:25; Ex 30:13)

1 siclo = 20 jeras
MENE MENE TEQUEL UPARSIM = 126 siclos
126x20=2520 jeras
MENE MENE TEQUEL UPARSIM = 
2520
jeras
Explícito e Implícito  2
1)
Lv 26  7 mencionado explicitamente
Dn 4  7 tempos mencionados explicitamente
Dt 28  7 mencionado implicitamente (7 maldições) (Dt 28:1620)
Dn 5  7 tempos mencionados implicitamente (mene mene tequel uparsim)
2)
Dn 4  4x 7 tempos (16,23,25,32)
Lv 26  4x7 tempos (18,21,24,28)
Dt 28  7 mencionado uma vez
Dn 5  Mene Mene Tequel Uparsim mencionado uma vez
Lv 26  Existe arrependimento (Lv 26:4045)
Dn 4  Existe arrependimento (Dn 4:25,3437)
Dt 28  Não fala de arrependimento (apenas em Dt 30:110)
Dn 5  Não se arrepende
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Na época de nossos pais, os 2520 foram claramente apresentados.
Em nossa época, o testemunho da profetisa deixa implícito a existência dos 2520. Se,
assim como Belsazar, nos recusarmos a aprender da história de nossos pais, receberemos
o mesmo que ele recebeu.
Lv 26:3942
Dn 5:22
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