10 VIRGENS
Matheus 25
I am often referred to the parable of the ten virgins, five of whom were wise, and five foolish. This parable
has been and will be fulfilled to the very letter, for it has a special application to this time, and, like the third
angel’s message, has been fulfilled and will continue to be present truth till the close of time. {RH 19 August
1890, p3}
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Ap 14:6
Evangelho eterno - 3 Mensagens Angelicas
Jesus Testado 3 Vezes no Deserto
Mateus 12:40 - Jonas 3 Dias na Baleia
Joao 16:8 - Pecado - Justica - Juizo
Primeira Mensagem Angelica - Temei a Deus, Dai-Lhe Gloria, Juizo
Santuario - Patio - Santo - Santissimo(Juizo Investigativo)
Exodo 19:11
Apocalipse 3:18 - Ouro - Roupas Brancas - colírio
Daniel 12:10 - Purificados - embranquecidos - Provado
A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança, em todas
as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens
são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a
experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. {GC 343.1}
Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, pelo
Seu Espírito Santo, dirige de maneira especial Seus servos sobre a Terra, nos grandes movimentos que
têm por objetivo promover a obra da salvação. {GC 343.2}

TARDANCA
“E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram.” Pela tardança do esposo é representada a
passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento, e a aparente demora. Neste
tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não de todo sinceros começou logo a vacilar,
arrefecendo seus esforços; mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Escritura
Sagrada, tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam derruir.
“Tosquenejaram todas, e adormeceram”, uma classe na indiferença e abandono de sua fé, outra esperando
pacientemente até que mais clara luz fosse proporcionada. Todavia, na noite de prova, a última pareceu

perder, até certo ponto, o zelo e devoção. Os que eram medianamente dedicados e superficiais não mais
puderam apoiar-se à fé dos seus irmãos. Cada qual tinha de, por si mesmo, ficar em pé ou cair. {GC 394.1}

CLAMOR DA MEIA NOITE
No verão de 1844 os adventistas descobriram o engano de sua anterior contagem dos períodos
proféticos, e chegaram a uma posição correta. Os 2.300 dias de Daniel 8:14, que conforme todos criam, se
estenderiam até o segundo advento de Cristo, imaginava-se que terminariam na primavera de 1844;
contudo, vendo agora que este período estender-se-ia ao outono do mesmo ano, a mente dos adventistas
se fixou nesse ponto, como o tempo do aparecimento do Senhor. A proclamação desta mensagem
referente a tempo foi outro passo no cumprimento da parábola das bodas, cuja aplicação à experiência dos
adventistas, já tinha sido claramente observada. {HR 369.2}
Como na parábola o clamor soou à meia-noite, anunciando a aproximação do noivo, assim no
cumprimento, a meio-caminho entre a primavera de 1844, quando se supôs de início os 2.300 dias
terminariam, e o outono de 1844, tempo em que mais tarde se verificou que eles realmente deviam
terminar, ergueu-se o clamor, nas próprias palavras da Escritura: “Eis o Noivo! Saí ao Seu encontro.” {HR
369.3}

ESDRAS CHEGA EM JERUSALEM - ENTRADA TRIUNFAL EM JERUSALEM
O clamor da meia-noite não era tanto levado por argumentos, se bem que a prova das Escrituras fosse
clara e concludente. Ia com ele um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas.
Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se
congregara a fim de solenizar a festa, foi em tropel ao Monte das Oliveiras, e, unindo-se à multidão que
acompanhavam a Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudaram a avolumar a
aclamação: “Bendito o que vem em nome do Senhor.” Mateus 21:9. De modo semelhante, os incrédulos
que se congregavam nas reuniões adventistas — alguns por curiosidade, outros meramente com o fim de
ridicularizar — sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem: “Eis o noivo!” {HR 370.3}
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Gn 6:2,3 - 120 anos O Espirito eh retirado
Dn 6:1-3 - 120
Dt34:7 - Moises morre aos 120 anos
Dt 31:14 - Moises - Josue - Alianca
Dt 31:2 - Moises vive por 120 anos, nao pode passar o Jordão
Num 33:38 - Arao Morreu no 1D5M
Num 20:23-26 - Arão - Eleazar - Arão nao vai entrar na terra
Eleazar = Lazaro
Lazaro esta no Clamor da Meia Noite

LAZARO
Os discípulos maravilharam-se às palavras de Cristo, quando disse: “Lázaro está morto; e folgo [...] que Eu
lá não estivesse”. João 11:14, 15. Esquivar-Se-ia o Salvador, por Sua própria vontade, do lar de Seus
amigos em sofrimento? Aparentemente. Maria, Marta e o moribundo Lázaro foram deixados sós. Mas não

estavam sós. Cristo testemunhou toda a cena e, depois da morte de Lázaro, Sua graça susteve as
desoladas irmãs. Jesus testemunhou a dor de seus despedaçados corações, ao lutar o irmão contra o
poderoso inimigo — a morte. Sentiu todo o transe da agonia, quando disse aos discípulos: “Lázaro o
nosso amigo, dorme.” Mas Cristo não tinha somente os amados de Betânia em quem pensar; o preparo
de Seus discípulos exigia-Lhe a consideração. Deviam ser Seus representantes perante o mundo, para que
a bênção do Pai a todos pudesse abranger. Por amor deles permitiu que Lázaro morresse. Houvesse-o Ele
restabelecido à saúde, e não se teria realizado o milagre que é a mais positiva prova de Seu caráter
divino.{DTN 370.3}
Se Cristo Se achara no quarto do doente, este não teria morrido; pois Satanás nenhum poder sobre ele
exerceria. A morte não alvejaria a Lázaro com seu dardo, em presença do Doador da vida. Portanto, Cristo
Se conservou distante.Consentiu que o maligno exercesse seu poder, a fim de o fazer recuar como um
inimigo vencido. Permitiu que Lázaro passasse pelo poder da morte; e as consternadas irmãs viram seu
amado ser deposto no sepulcro. Cristo sabia que ao contemplarem o rosto inanimado do irmão, severa
seria a prova de sua fé no Redentor. Mas sabia que, em virtude da luta por que estavam então passando
essa fé resplandeceria com brilho incomparavelmente maior. Sofreu cada transe da dor que padeceram.
Não os amava menos, pelo fato de demorar-Se; mas sabia que por elas, por Lázaro, por Ele próprio e os
discípulos, deveria ser obtida uma vitória. {DTN 370.4} Retardando Suauy ida para junto de Lázaro, tinha
Cristo um desígnio de misericórdia para com os que O não receberam. Demorou-Se para que, erguendo
Lázaro dos mortos, pudesse dar a Seu incrédulo, obstinado povo, outra prova de que era na verdade “a
ressurreição e a vida”. Custava-Lhe renunciar a toda esperança quanto ao povo, as pobres, extraviadas
ovelhas da casa de Israel. Partia-se-Lhe o coração por causa da sua impenitência. Determinou, em Sua
misericórdia, dar mais uma prova de que era o Restaurador, Aquele que, unicamente, podia trazer à luz a
vida e a imortalidade. Havia de ser um testemunho que os sacerdotes não pudessem torcer. Foi essa a
causa de Sua demora em ir a Betânia. Esse milagre, a coroa dos milagres do Salvador — a
ressurreição de Lázaro — devia pôr o selo de Deus em Sua obra e em Sua reivindicação à
divindade.{DTN 371.2}

Judas - Matias
Atos 1:15
Purificacao do Tempo - Sacerdotes e Levitas
2 Cronicas 29:16-17
120 Sacedotes
2 Crôn 5:11-14
DISCIPULOS DE JESUS 12 - 70
Como enviara os doze, assim designou “ainda outros setenta, e mandou-os adiante da Sua face, de dois
em dois, a todas as cidades e lugares onde Ele havia de ir”. Esses discípulos haviam estado por algum
tempo com Ele, preparando-se para sua obra. Ao serem os doze enviados em sua primeira missão à parte,
outros discípulos acompanharam Jesus pela Galiléia. Tinham tido assim o privilégio da íntima associação
com Ele, e Suas instruções pessoais. Agora, esse maior número também devia ser enviado separadamente
em missão.{DTN 344.5}
Templo de Salomao - 120 - 70
2 Cr 4:7-8
Salmos 77:13

