NOVA LUZ?
A Reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até ao fim da história
deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira
brilhar sobre ele; contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde
aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre
as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. {GC 148.4}

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}
Jesus nada tinha que ver com as várias dissensões existentes entre os judeus. Sua obra
era apresentar a verdade. Suas palavras derramavam uma torrente de luz sobre os ensinos
dos patriarcas e profetas, e as Escrituras chegavam aos homens como uma nova
revelação. Nunca antes haviam Seus ouvintes percebido tal profundeza de sentido na
Palavra de Deus. {DTN 170.1}

É UM PRINCIPIO PARA VOCÊ ENTENDER NOVA LUZ, VOCÊ TEM QUE ENTENDER A
VERDADE ANTIGA. E A NOVA VERDADE TEM QUE GLORIFICAR A VELHA.
A NOVA LUZ, É A VELHA LUZ! MAS COM UM NOVO ESPECIFICO ENTENDIMENTO
PARA O TEMPO QUE ESTAMOS VIVENDO
Se comermos a carne de Cristo e bebermos o Seu sangue, o elemento da vida eterna será
encontrado no ministério. Não haverá um fundo de idéias arcaicas e repisadas. Cessará o
sermão monótono e cansativo. As velhas verdades serão apresentadas, mas serão
vistas sob novo prisma. Haverá percepção nova da verdade, clareza e poder que
serão discernidos por todos. Os que têm o privilégio de estar sob um ministério tal, se
sensíveis à influência do Espírito Santo, sentirão o poder tonificante de uma vida nova.
O fogo do amor de Deus será aceso neles. Suas faculdades perceptivas serão avivadas para
discernir a beleza e majestade da verdade. {PJ 64.5}
Cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento
de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo.
Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição; os que foram beneficiados por sua
luz, sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este
se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a Seus servos
que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. { GC 609.1}

VOCÊ NÃO ACHA QUE NO PRINCIPAL EVENTO DA BÍBLIA, A SEGUNDA VINDA DE
CRISTO, ELE NÃO VAI REVELAR UMA VERDADE ESPECIAL ADAPTADA PARA SEU
POVO NESSE TEMPO?
Para Sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. {PJ
34.2}
Amós 3:7 - Certamente o Senhor DEUS não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu
segredo aos seus servos, os profetas.

ESSAS VERDADE SÃO AS PROFECIAS
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Malaquias 3:6 - Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois
consumidos.

A VERDADE PRESENTE
A história que o grande Eu Sou assinalou em Sua Palavra, unindo-se cada elo aos demais na
cadeia profética, desde a eternidade no passado até à eternidade no futuro, diz-nos onde nos
achamos hoje, no prosseguimento dos séculos, e o que se poderá esperar no tempo vindouro.
Tudo o que a profecia predisse como devendo acontecer, até à presente época,
tem-se traçado nas páginas da História, e podemos estar certos de que tudo que
ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. {Ed 178.3}

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}
Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias, e precisam ser
esclarecidos. É dever, tanto do vigia como do leigo, dar à trombeta sonido certo.
—Evangelismo, 194. {EF 16.2}
Ergam os vigias agora a voz e dêem a mensagem que é verdade presente para este tempo.
Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. — Testemunhos Seletos
2:323. {EF 16.3}

A profecia tem estado a cumprir-se, ponto por ponto[line upon line]. Quanto mais
firmes estivermos sob a bandeira da mensagem do terceiro anjo, tanto mais claro havemos de
compreender a profecia de Daniel; pois o Apocalipse é o suplemento de Daniel. Quanto mais
plenamente aceitarmos a luz apresentada pelo Espírito Santo mediante os
consagrados servos de Deus, tanto mais profundas e seguras, mesmo como o trono
eterno, parecerão as verdades da profecia antiga; teremos a certeza de que homens de
Deus falaram segundo foram inspirados pelo Espírito Santo. Os próprios homens devem estar
sob a influência do Espírito Santo a fim de compreenderem Suas declarações mediante os
profetas. Essas mensagens foram dadas, não para aqueles que enunciaram as profecias, mas
para nós que vivemos entre as cenas de seu cumprimento. {ME2 114.2}
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}

DEUS TEM REVELADO SUAS VERDADE LINHA SOBRE LINHA, E O POVO DE DEUS
ESTÁ ENTENDENDO COMO AS ANTIGAS HISTÓRIAS DA BÍBLIA ESTÃO SENDO
REPETIDAS AGORA. MAS PARA ENTENDER ISSO:
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Jeremias 6:16 - Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas
veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis descanso para as vossas
almas; mas eles dizem: Não andaremos nele.
Deut 29:29 - As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos
pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta
lei.

Vi a necessidade dos mensageiros, especialmente, vigiar e conter todo fanatismo onde quer
que o vejam surgir. Satanás está fazendo pressão por todos os lados, e a menos que o
vigiemos e tenhamos os olhos abertos para os seus enganos e laços, lançando nós mão de
toda armadura de Deus, os dardos inflamados do maligno nos atingirão. Há muitas verdades
preciosas contidas na Palavra de Deus, mas é a “verdade presente” que o rebanho
necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes
pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o
rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda vantagem possível para prejudicar a
Causa. {PE 63.1}
Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e
a fé de Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento
adventista e mostrar qual é nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar
a certeza do glorioso futuro. Esses, tenho freqüentemente visto, são os principais assuntos
sobre que os mensageiros se devem demorar. {PE 63.2}

JESUS FOI A MENSAGEM PRESENTE NO SEU TEMPO.
PRA VOCÊ IDENTIFICAR A JESUS, VOCÊ TINHA QUE OLHAR PARA AS PROFECIAS
ASSIM HOJE, NÓS TEMOS QUE OLHAR PARA OS CAMINHOS ANTIGOS? O
MOVIMENTO ADVENTISTA, O MOVIMENTO MILERITA.
HOJE NÓS DEVEMOS ESTUDAR AS PROFECIAS, POIS ASSIM A ATENÇÃO SERÁ
ATRAÍDA PARA O SALVADOR.
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}

Os profetas a quem essas grandes cenas foram reveladas, ansiaram por
compreender-lhes o pleno significado. 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”. 1 Pedro 1:10-12. {PR 375.6}
A nós que estamos no próprio limiar do seu cumprimento, que momentosos e de vivo
interesse não são esses sinais das coisas por vir — eventos a cujo respeito, desde que
nossos primeiros pais se encaminharam para fora do Éden, os filhos de Deus têm
orado, e os quais têm ansiosamente aguardado! {PR 375.7}
VOCÊ É UM ADVENTISTA! VOCÊ PERTENCE AO POVO DE DEUS. TODA A BÍBLIA
ESTÁ FALANDO SOBRE NOSSA HISTÓRIA. NÃO PERCA A OPORTUNIDADE DE
FAZER O QUE OS ANJOS E PROFETAS DA BÍBLIA DESEJAVAM ENTENDER.

O QUE ACONTECE QUANDO SE REJEITA ESSA LUZ?
Os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus em Sua
misericórdia lhes envia. No tempo de Noé, uma mensagem do Céu foi endereçada ao
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mundo, e a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Rejeitada a
advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora, e pereceram nas águas do
dilúvio. Nos dias de Abraão, a misericórdia cessou de contender com os culposos habitantes
de Sodoma, e todos, com exceção de Ló, a esposa e duas filhas, foram consumidos pelo fogo
enviado do Céu. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarara aos judeus incrédulos
daquela geração: “Vossa casa vai ficar-vos deserta.”Mateus 23:38. Olhando através dos
tempos para os últimos dias, o mesmo Poder infinito declara a respeito dos que “não
receberam o amor da verdade para se salvarem”: “Por isso Deus lhes enviará a operação do
erro, para que creiam a mentira; para que sejam julgados todos os que não creram a verdade,
antes tiveram prazer na iniqüidade.” 2 Tessalonicenses 2:10-12. Sendo rejeitados os ensinos
de Sua Palavra, Deus retira o Seu Espírito e os deixa entregues aos enganos que amam. {GC
431.1}

A SALVAÇÃO DEPENDIA DA MANEIRA COMO VOCÊ RECEBE A MENSAGEM
PRESENTE
TODOS ELES FORAM TESTADOS. QUEM RECEBEU A MENSAGEM PASSOU NO
TESTE, QUEM NAO RECEBEU TEVE SUA PROVAÇÃO ENCERRADA. DA MESMA
MANEIRA HOJE
Na história de Nabucodonosor e Belsazar, Deus fala aos homens de hoje. A condenação que
vai cair sobre os habitantes da terra neste dia será por causa de sua rejeição da luz. Nossa
condenação no juízo não resultará do fato de que temos vivido em erro, mas do fato
de que temos negligenciado oportunidades enviada do Céu para descobrir a verdade.
Os meios de tornar-se familiarizado com a verdade estão ao alcance de todos; mas, como o
indulgente rei, egoístas, damos mais atenção às coisas que o charme da orelha, e agradar aos
olhos, e satisfazer o paladar, do que as coisas que enriquecem a mente, os tesouros divinos
da verdade. É por meio da verdade para que possamos responder à grande pergunta: "O que
devo fazer para ser salvo?" {Becho 17 de setembro de 1894, par. 5} (tradutor)

A VERDADEIRA MENSAGEM É AQUELA QUE LEVA VOCÊ A TEMER A DEUS, E
DAR-LHE GLÓRIA.
MEU DESEJO É QUE VOCÊ VEJA A NECESSIDADE DE BUSCAR AO SENHOR,
BUSCAR POR LUZ, E TER SEU CORAÇÃO ABERTO PARA ENTENDER E ACEITAR A
VERDADE PRESENTE.
Em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da Testemunha Verdadeira
não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados.
Continua a se dizer rico, e que não necessita de nada. Muitos indagam: Por que são feitas
tantas reprovações? Por que os Testemunhos nos acusam continuamente de
apostasia e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade; estamos prosperando; não
temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Examinem, porém,
esses queixosos o próprio coração, e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia,
humilhem o coração diante de Deus, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas, e as
escamas lhes cairão dos olhos, e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual.
Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros; vestidos brancos, que é
um caráter imaculado, purificado pelo sangue de seu querido Redentor; e colírio, a graça de
Deus, que lhes dará claro discernimento das coisas espirituais e revelará o pecado. Essas
realizações são mais preciosas que o ouro de Ofir. Foi-me mostrado que a maior causa de o
povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção.
Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhes foram feitas. A Testemunha
Verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande
poder sobre eles, neste tempo de espera e vigilância. Os egoístas, os orgulhosos e os
amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Satanás tem a habilidade de sugerir
dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia, e muitos consideram uma virtude
e indício de inteligência o mostrar-se incrédulo, questionar e contrafazer. Os que querem
duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não Se propõe fazer desaparecer toda
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ocasião para a incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente
investigadas com espírito humilde e suscetível ao ensino; e todos devem julgar pela força
dessas mesmas evidências. {T3 254.2}
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