COMO FOI NOS DIAS DE NOÉ! / REPETIÇÃO DA
HISTÓRIA
Ap 14:6 - Evangelho Eterno
"E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que
habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo,"

3 ETAPAS
"Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, e não daria nenhuma atenção aos que
faziam vacilar a estabelecida fé do corpo. Deus olhou para eles com aprovação. Foi-me
mostrado três etapas - um, dois e três - as mensagens do primeiro, segundo e terceiro
anjos. Disse o anjo: Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete nestas mensagens. A
verdadeira compreensão dessas mensagens é de importância vital. O destino das
pessoas depende da maneira em que são recebidos. Foi novamente derrubado por essas
mensagens, e vi como caro o povo de Deus tinha comprado sua experiência. Ela havia sido
obtido através de muito sofrimento e conflito grave. Passo a passo Deus lhes trouxe, até
que ele as tinha colocado sobre uma plataforma sólida, imóvel ".
{1SG 168.2}
-

Mal 3:6 - Deus não muda

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}
Os profetas a quem foram reveladas estas grandes cenas, anelavam compreender sua
significação. Eles “inquiriram e trataram diligentemente,... indagando que tempo ou que ocasião
de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava. ... Aos quais foi revelado que, não
para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram
anunciadas;... para as quais coisas os anjos desejam bem atentar”. 1 Pedro 1:10-12. {Ed 183.1}
A nós, que nos achamos nas vésperas do seu cumprimento, de quão profunda importância,
de quão vívido interesse, são estes delineamentos de coisas vindouras — fatos pelos
quais, desde que nossos primeiros pais se retiraram do Éden, têm os filhos de Deus vigiado e
esperado, ansiado e orado!{Ed 183.2}
Existem pessoas, ainda vivas, que ao estudarem as profecias de Daniel e de João, receberam
grande luz de Deus ao examinarem a base onde profecias especiais estavam em processo de
cumprimento, por sua ordem. Eles levaram a mensagem do tempo ao povo. A verdade brilhou
claramente como Sol ao meio-dia. Acontecimentos históricos, mostrando o direto cumprimento
da profecia, foram expostos ao povo, e viu-se que ela era um esboço figurado de
acontecimentos(figurative delineation of events) conducentes ao encerramento da
história terrestre. As cenas relacionadas com a obra do homem do pecado são os últimos
aspectos claramente revelados na história terrestre. O povo tem agora uma mensagem
especial para dar ao mundo — a terceira mensagem angélica. Aqueles que em sua experiência
examinaram o fundamento, e desempenharam uma parte na proclamação da primeira,
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segunda e terceira mensagens angélicas, não estão tão susceptíveis a ser induzidos a falsos
caminhos como os que não tiveram conhecimento experimental do povo de Deus. ... {ME2
102.1}

NOSSO TEMPO
Nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é nossa alegria e nossa salvação. Cada um
dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso, de
modo que suas profecias são de utilidade para nós. “Estas coisas lhes sobrevieram como
exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos
séculos têm chegado.” 1 Coríntios 10:11. “A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas
para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo
Espírito Santo enviado do Céu, vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos anelam
perscrutar.” 1 Pedro 1:12. {ME3 338.1}

Em cada época há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para
essa geração. As velhas verdades são todas essenciais; a nova verdade não é independente
da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que
podemos entender as novas. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de Sua
ressurreição, começou “por Moisés e por todos os profetas”, e “explicava-lhes o que dEle se
achava em todas as Escrituras”. Lucas 24:27. Mas a luz que brilha na nova ampliação da
verdade, é que glorifica a velha. O homem que rejeita ou despreza a nova, não possui
realmente a velha. Para ele perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. {PJ 62.3}

TESOURO
A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os
grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão
se repetindo na Igreja nestes últimos dias. (...) Ali, todas as verdades acumuladas nos
são apresentadas vigorosamente, para que possamos tirar proveito de seus ensinos.
Estamos sob a influência do todo. Que pessoas nos convém ser, tendo-nos sido
concedida como herança toda esta rica luz? Concentrando toda a influência do passado
com a nova e crescente luz do presente, maior poder é dado a todos os que seguirem a luz.
Sua fé aumentará e será posta em ação no tempo presente, suscitando uma energia e
um fervor intensamente ampliado e, pela confiança em Deus e Seu poder de
reabastecer o mundo e enviar a luz do Sol da Justiça até os confins da Terra. {ME3
339.1}

REPETIÇÃO DA HISTÓRIA
Experiencias passadas preparam para o futuro – Denovo e denovo me foi mostrado que as
experiências passadas do povo de Deus não devem ser contados como fatos mortos.
Nós estamos a tratar o registro dessas experiências como nos trataríamos um almanaque do
último ano. O registro é pra ser guardada na mente, pois a história se repetirá. A
escuridão dos mistérios da noite é pra ser iluminado com a luz do Céu.... Publishing Ministry,
175(Tradução livre)
Na história e na profecia a Palavra de Deus descreve o longo e continuado conflito entre a
verdade e o erro. Esse conflito se acha ainda em processo. As coisas que foram,
repetir-se-ão. Velhas controvérsias serão reavivadas, e novas teorias estarão continuamente a
surgir. O povo de Deus, porém, que em sua crença e cumprimento de profecia
desempenhou uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens
angélicas, sabe onde se encontra. Possuem uma experiência que é mais preciosa que o
ouro fino. Devem permanecer firmes como a rocha, retendo firmemente o princípio de
sua confiança até o fim. {ME2 109.2}
Eclesiastes 1:9,10
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9 O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há de novo
debaixo do sol.
10 Há alguma coisa de que se possa dizer: Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que
foram antes de nós.
I Coríntios 10:11
Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já
são chegados os fins dos séculos.

 ANIEL 3 E A LEI DOMINICAL
D
A história vai se repetir. A religião falsa será exaltado. O primeiro dia da semana, um dia de
trabalho comum, não possuindo nenhuma santidade seja qual for, será configurado como era a
imagem em Babilônia. Todas as nações, línguas e povos será ordenado adorar este sábado
espúrio. Este é o plano de Satanás para tornar sem conta no dia instituído por Deus e dado ao
mundo como um memorial da criação. {7BC 976,7}
O decreto impondo o culto deste dia é sair a todo o mundo. Em um grau limitado, já saiu. Em
vários lugares do poder civil está falando com a voz de um dragão, assim como o rei
pagão falou aos hebreus cativos. {7BC 976,8}
Julgamento e perseguição virá a todos os que, em obediência à Palavra de Deus, se recusam a
adorar esse falso sábado. A força é o último recurso de cada religião falsa. Na primeira, tenta
atração, como o rei de Babilônia tentou o poder da música e aparência exterior. Se estas
atrações, inventadas por homens inspirados por Satanás, não conseguiu fazer os homens
adoram a imagem, as chamas famintas do forno estava pronto para consumi-los. Por isso,
será agora. O papado exerceu o seu poder de obrigar os homens a obedecer a ela, e ela vai
continuar a fazê-lo. Precisamos do mesmo espírito que foi manifestado pelos servos de Deus
no conflito com o paganismo (Signs of the Times, 06 de maio de 1897). {7BC 976,9}

ESTER
As duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Ester não foram
peculiares a esse tempo somente. O Revelador, olhando para os séculos no fim do tempo,
declarou: “O dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo”. Apocalipse 12:17.
Alguns que hoje estão vivendo na Terra verão cumpridas essas palavras. O mesmo
espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira
igreja, levará no futuro à adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua
lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para este último grande
conflito. {PR 308.5}
O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito
semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje os inimigos da verdadeira
igreja vêem no pequeno grupo de guardadores do sábado, um Mardoqueu à porta. A
reverência do povo de Deus por Sua lei, é uma constante repreensão aos que têm deixado o
temor do Senhor, e estão pisando o Seu sábado. {PR 309.1}

NEEMIAS
A experiência de Neemias é repetido na história do povo de Deus neste tempo. Signs of
the Times, December 13, 1883

ELIAS
Através dos longos séculos que têm passado desde o tempo de Elias, o registro da atividade
de sua vida tem levado inspiração e coragem aos que têm sido chamados a permanecer pelo
direito em meio de apostasia. E para nós, “para quem já são chegados os fins dos séculos” (1
Coríntios 10:11), ele tem especial significação. A História está-se repetindo. O mundo hoje
tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de
idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível;
pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem, contudo, milhares estão
seguindo após os deuses deste mundo — riquezas, fama, prazeres e as agradáveis fábulas
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que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma
errônea concepção de Deus e Seus atributos, e estão servindo a um falso deus tão
verdadeiramente como o estavam os adoradores de Baal. Muitos, mesmo entre os que se
declaram cristãos, têm-se aliado com influências que são inalteravelmente opostas a Deus e
Sua verdade. Assim, são levados a se afastarem do divino, e a exaltarem o humano. {PR 88.1}

SANTUÁRIO
O serviço cerimonial do santuário no povo de Israel tipifica o santuário celestial e sua atuação
no fim do mundo.

NOÉ
E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do
homem. Lucas 17:26

JÓ
Deus dera uma lição destinada a evitar isso. A história de Jó mostrara que o sofrimento é
infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não
entendera a lição. O mesmo erro pelo qual Deus reprovara os amigos de Jó, repetiu-se
nos judeus em sua rejeição de Cristo. {DTN 332.6}

JACÓ
A angústia de Jacó em Gênesis tipifica a grande angustia no final dos tempos quando Miguel
se levanta em Daniel 12:1

ISRAEL ANTIGO
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.{T5 160.2}

JUDEUS
Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse: “Por se multiplicar a iniqüidade, o amor
de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim”. Mateus
24:12-14. Esta profecia terá outra vez seu cumprimento. A abundante iniqüidade
daquela época encontra seu paralelo nesta geração. Assim será quanto à predição
referente à pregação do evangelho. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo sob
inspiração do Espírito Santo, declarou que o evangelho fora pregado a “toda a criatura que há
debaixo do Céu”.Colossences 1:23. Assim agora, antes da vinda do Filho do homem, o
evangelho eterno tem que ser pregado a “toda nação, e tribo, e língua, e povo”. Apocalipse
14:6, 14.. {DTN 447.5}
O significado da dispensação judaica não é ainda plenamente compreendido. Profundas e
vastas verdades são prefiguradas em seus ritos e símbolos. O evangelho é a
chave que desvenda seus mistérios. Pelo conhecimento do plano de salvação, suas
verdades abrir-se-nos-ão ao entendimento. Muito mais do que o fazemos, temos o privilégio de
compreender estes maravilhosos temas. .{PJ 65.5}

IASD
O Velho e o Novo Testamentos são ligados entre si por o fecho de ouro de Deus. Precisamos
nos tornar familiarizados com as Escrituras do Antigo-Testamento. A imutabilidade de Deus
deve ser visto claramente; a semelhança das suas relações com o seu povo da dispensação
do passado e do presente, deve ser estudado. Sob a inspiração do Espírito de Deus, Salomão
escreveu: "O que é, já foi; e o que ha de ser também já foi; e Deus pede conta do que passou ".
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Em misericórdia Deus repete suas relações passadas. Ele nos deu um registro de suas
transações no passado. Este é preciso estudar cuidadosamente; pois a história está se
repetindo. Nós somos mais responsáveis do que eram aqueles cuja experiência é registrada
no Antigo Testamento; por seus erros, e os resultados desses erros, foram narrados para o
nosso benefício. O sinal de perigo foi levantada para nos manter fora do terreno proibido, e nós
deveríamos ser advertidos para não fazer como eles fizeram, para que uma punição pior virá
sobre nós. As bênçãos dadas para aqueles das gerações passadas que obedeceram Deus são
gravadas que podem ser encorajados a andar prudentemente, em fé e obediência. Os
julgamentos interpostos contra os iníquos são delineadas para que possamos temer e
tremer diante de Deus. Esta biografia da Escritura é uma grande bênção. Esta preciosa
instrução, a experiência dos séculos, é que nos legou. {RH 20 de abril de 1897, par.
14}(tradução livre)

DEUS PEDE CONTA DO QUE PASSOU
Eclesiastes 3:14,15
14 Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; nada se lhe deve acrescentar, e nada
se lhe deve tirar; e isto faz Deus para que haja temor diante dele.
15 O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi; e Deus pede conta do que passou.

QUAL PRIVILÉGIO
-

I Pedro 1:9-12

As fontes da paz e alegria celestiais, abertas na mente do professor pelas palavras da
Inspiração, tornar-se-ão volumosa torrente de influência para abençoar todos quantos com Ele
se relacionam. A Bíblia não será um livro enfadonho para o seu estudante. Sob a direção de
um mestre sábio, a Palavra se lhe tornará mais e mais aprazível. Será como o pão da
vida e jamais envelhecerá! Seu frescor e beleza atrairão e encantarão crianças e jovens. É
como o Sol que brilha sobre a Terra e comunica perpetuamente luz e calor, e contudo jamais
se esgota. {PJ 65.2}
O Espírito de Deus, santo e educador, está em Sua Palavra. Uma luz, nova e preciosa,
irradia de cada página. A verdade é revelada, palavras e frases se tornam claras e
apropriadas para a ocasião, como a voz de Deus falando ao coração. { PJ 65.3}

EXTRA
In His Word the Lord declared what He would do for Israel if they would obey His voice. But the
leaders of the people yielded to the temptations of Satan, and God could not give them the
blessings He designed them to have, because they did not obey His voice but listened to the
voice and policy of Lucifer. This experience will be repeated in the last years of the history of the
people of God, who have been established by His grace and power. Men whom He has greatly
honored will in the closing scenes of this earth’s history pattern after ancient Israel.{13MR
379.2}
“Wherefore (as the Holy Ghost saith, Today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as
in the provocation, in the day of temptation in the wilderness: when your fathers tempted Me,
proved Me, and saw My works forty years. Wherefore I was grieved with that generation, and
said, They do alway err in their heart; and they have not known My ways. So I sware in my
wrath, They shall not enter into my rest.) Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil
heart of unbelief, in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called
Today; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.” [Hebrews 3:7-13].{13MR
379.3}d
Bear this in mind. History is being repeated. The perils that God’s people encountered in past
ages, they will encounter again, intensified. Satan has obtained influence over men whom God
has honored above all human intelligence, as He honored Solomon. {13MR 380.1}
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