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INTRODUÇÃO
Neste livrinho, o autor nos dá uma introdução aos
fundamentos do povo adventista do sétimo dia.
Embora eles tenham continuado uma linhagem que
começou no Éden - quando Deus separou a semente da mulher da semente da serpente -, continuando
com o povo Israelita, em seguida com a igreja primitiva dos Apóstolos, mais tarde com os cristãos que
mantiveram uma linhagem separada do cristianismo
catolizado, depois levantando-se com poder na reforma protestantes, eles finalmente precisavam ser separados, novamente, para formar um povo exclusivo,
purificado das tradições e costumes humanos.
Isto aconteceu durante um processo que durou desde
1798 a 1844. Naquele período, Deus precisava colocar
novamente um fundamento para edificar Sua casa Seu povo. Sobre este fundamento formou Deus um
povo que pudesse representá-lo nesta terra. Deste
movimento surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Em que este fundamento consiste, o leitor poderá
descobrir neste breve texto.
Que Deus te abençoe!
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FUNDAMENTO COLOCADO
ENTRE 1840 E 1844
“Se forem destruídos os fundamentos, que
poderá fazer o justo?” Sl 11:3

“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.”
Dt 29:29

“Liga o testemunho, sela a lei entre os meus
discípulos.” Is 8:16

Este artigo mostrará que Deus colocou o fundamento do Adventismo do Sétimo Dia entre 1840
e 1844. Este fundamento compreende as verdades delineadas nos diagramas de 1843 e 1850. Os
diagramas de 1843 e 1850 são um cumprimento
da profecia de Habacuque 2:2 que diz: “Escreve a
visão e torna-a bem legível sobre tábuas”. Você
5

deve estar ciente de que os Adventistas do Sétimo Dia estiveram e ainda
estão repetindo a história da nação
judaica no primeiro advento de Cristo.

“Devemos compreender o tempo em
que vivemos. Não o compreendemos
nem pela metade. Não o apreendemos pela metade. Meu coração treme
dentro de mim quando penso qual o
inimigo que temos a defrontar e quão
pobremente nos achamos preparados
para defrontá-lo. As provas dos filhos
de Israel, e sua atitude justamente
antes da vinda de Cristo, foram-me
apresentadas repetidamente para
ilustrar a posição do povo de Deus
em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo — como o inimigo
procurou toda ocasião para assumir o
controle da mente dos judeus, e hoje
procura ele cegar a mente dos servos
de Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade.”
6

Mensagens Escolhidas, vol.1, 406
Os judeus estiveram tão longe da
verdadeira doutrina que não reconheceram Aquele que era o próprio
fundamento do seu sistema de adoração. Seus erros e tradições os levaram a rejeitar Cristo e a fecharem
sua porta da graça no lado errado
do Grande Conflito. O Israel espiritual está numa posição semelhante, agora, no fim do mundo. Mas
aqueles adventistas que vão entender a verdade presente e estarão
preparados para suportar a crise
vindoura, realizarão a obra de restaurar o verdadeiro fundamento.
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FUNDAMENTOS DA FÉ
Ellen White faz inúmeras declarações sobre as mensagens que foram
dadas entre 1840 e 1844:

“O aviso chegou: Nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre 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? Ela é
como a Rocha Eterna. Ela tem me
guiado desde que foi dada. Irmãos e
irmãs, Deus vive e governa e trabalha
8

hoje. Sua mão está no volante, e na
Sua providência ele gira o volante
conforme a Sua própria vontade.
Não deixem que homens se prendam a documentos, dizendo o que
farão e o que não farão. Deixem
eles se prenderem ao Senhor Deus
do Céu. Então a luz do céu brilhará

no templo da alma, e nós veremos
a salvação de Deus.” General Conference Bulletin, April 6, 1903

Na passagem acima as verdades
que chegaram no tempo indicado
são chamadas de “fundamento da
fé” e de “plataforma”. Elas também
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são comparadas com a “Rocha Eterna”. Cristo é a Rocha Eterna (Sl 95:1,
1Cor 10:1-4). A Bíblia ensina que Cristo é o único verdadeiro fundamento
sobre o qual um cristão pode construir a sua fé (1Co 3:9-11). Aqueles que
buscam construir seu entendimento
doutrinário e experiência religiosa
sobre qualquer outro fundamento, o
fazem à custa de fracasso e da perda
de sua salvação (Mt 7:26-27).

“As verdades que recebemos em 1841,
‘42, ‘43 e ‘44 devem agora ser estudadas e proclamadas. As mensagens do
primeiro, segundo e terceiro anjos serão proclamadas com uma alta voz no
futuro. Elas serão dadas com profunda determinação e no poder do Espírito.” Manuscript Releases, vol. 15, 371

“Aqueles que se apresentam como
professores e líderes em nossas instituições devem ser sãos na fé e nos
10

princípios da mensagem do terceiro
anjo. Deus quer que seu povo saiba
que temos a mensagem como Ele
nos deu em 1843 e 1844. Nesse tempo sabíamos o que a mensagem significava, e invocamos o nosso povo
hoje a obedecer à palavra, “liga a
lei entre os meus discípulos.” Neste
mundo existem apenas duas classes: os obedientes e os desobedientes. A qual classe pertencemos?
Deus quer fazer de nós um povo peculiar, uma nação santa. Ele nos separou do mundo, e Ele nos chama a
permanecer em terreno vantajoso,
onde ele pode nos outorgar o Seu
Santo Espírito. “ General Conference
Bulletin, April 1, 1903

As verdades que chegaram entre
1840 e 1844 também são referidas
como a Primeira, Segunda e Terceira Mensagens Angélicas. Elas são
as mensagens que no futuro serão
proclamadas com “alta voz” ou em
11

um Alto Clamor. Aqueles Adventistas
do Sétimo Dia que desejam fazer parte do remanescente que Deus usará
para chamar Seu povo a sair de Babilônia, estudarão e proclamarão estas
mensagens.

“Deus insta conosco para dedicarmos
nosso tempo e força à obra da pregação ao povo, das mensagens que agitaram homens e mulheres em 1843,
1844.” Cuidado de Deus, 299

“Nós temos, como tinha João, uma
mensagem para dar sobre as coisas
que temos visto e ouvido. Deus não
está nos dando uma nova mensagem.
Devemos proclamar a mensagem que
em 1843 e 1844 nos tirou das outras
igrejas. Nós precisamos do Espírito
Santo para acender em nossos corações o zelo e fervor que foram vistos
entre o povo de Deus nesse tempo.
Agradeço ao Senhor pois ainda exis12

tem alguns vivendo que podem se
lembrar daqueles dias, e que sabem
do que estão falando.” Review and
Herald, January 19, 1905
(Oxalá isso ainda fosse verdade
hoje)

“Todas as mensagens dadas de
1840-1844 devem ser feitas forçosas agora, pois há muitas pessoas
que perderam seu rumo. As mensagens devem ir a todas as igrejas.”
Manuscript Releases, volume 21, 437

As Três Mensagens Angélicas são
as que agitaram os corações das
pessoas no período do adventismo
milerita. Elas são as mensagens
que tiraram os pioneiros de suas
respectivas denominações, e são
as mensagens que devemos pregar
hoje. Muitos Adventistas do Sétimo Dia “perderam o rumo” como
um resultado de não compreende-
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rem estas verdades. Como um navio
perdido no mar sem mapa ou bússola, seu navio espiritual está perdido
sobre as ondas de falsas doutrinas,
interpretação humana, confusão e
escuridão.

AS DUAS TÁBUAS DE HABACUQUE: DIAGRAMA DE 1843
As Três Mensagens Angélicas são o
fundamento do Adventismo. Elas são
as mensagens que foram dadas entre
1840 e 1844. Mas onde estão essas
mensagens mais claramente delineadas? Considere o seguinte:
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“Já em 1842, a ordem dada nesta profecia, de escrever a visão e torná-la
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, espera-o, porque
certamente virá, não tardará... O justo pela sua fé viverá.” O Grande Conflito, 392

A ordem dada para “escrever a visão
e torná-la legível sobre tábuas” foi
cumprida na produção do diagrama
de 1843 por Carlos Fitch. Este gráfico apresenta ilustrações pictóricas (e
com explicações) das mensagens que
chegaram entre 1840 e 1844.
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“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 vê-lo, até que Sua mão fosse removida.” Primeiros Escritos, 74
*[Em inglês diz: algumas das figurações.]

Este diagrama foi dirigido pela
mão do Senhor, mas continha um
erro que Deus permitiu que existisse. Este erro levou a um erro de
cálculo na data de terminação da
profecia dos 2300 anos e ao primeiro desapontamento que ocorreu
no final do ano judaico de 1843 (19
de abril de 1844); esta é razão para
1843 ser marcado como o fim da
profecia dos 2300 anos ao invés de
1844 (Primeiros Escritos 236, 246-7, J
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Bates, Second Advent Way Marks and
High Heaps, 72).
Neste diagrama está contido as mensagens que precisam ser estudadas e
proclamadas de acordo com Manuscript Releases, vol. 21, 437 (citado anteriormente).

TESTEMUNHO DOS PIONEIROS
Era testemunho unânime dos pioneiros adventistas que a produção do
diagrama de 1843 era o cumprimento de uma profecia bíblica, e que este
diagrama refletia toda a mensagem
pregada naquela época:
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“Em maio de 1842, novamente foi
convocada uma conferência geral em
Boston, Massachusetts. Na abertura
desse encontro, os irmãos Carlos Fitch e Apollos Hale, de Haverhill, nos
apresentaram as Visões de Daniel e
João, as quais eles tinham pintado
sobre tecido, com os números profé-

ticos e fim da visão, que eles chamaram de diagrama. O irmão Fitch,
na explicação do assunto, disse
em essência como segue: ele havia
estado refletindo em sua mente, e
sentiu que se alguma coisa desse
tipo pudesse ser feita, isso simplificaria o assunto e o tornaria muito
mais fácil para apresentar a uma
audiência. Aqui nova luz pareceu
jorrar. Esses irmãos tinham cumprido a profecia dada a Habacuque
2468 anos antes, que diz: “Então o
Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e torne-a bem legível
sobre tábuas, para que a possa ler
quem passe correndo.” O assunto
se tornou tão claro para todos, que
foi votado unanimemente que trezentos desses diagramas fossem
litografados, para que aqueles que
sentissem a mensagem pudessem
ler e correr com ela.” J Bates, Second
Advent Waymarks and High Heaps,
52
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“Guilherme Miller era o homem que
liderava, e todos que pregavam a mesma doutrina a partir dos mesmos diagramas cronológicos, eram da mesma
fé, ou em unidade da mensagem.” J
Bates, Second Advent Waymarks and
High Heaps, 52

“Aqueles que participaram na proclamação do advento reivindicaram que
esta “visão” com tempo “determinado”, mencionada pelo profeta Habacuque, incluía as visões das profecias
de Daniel e de João. Eles as representaram de forma tão clara, em seus esboços dos quadros proféticos, que os
que lessem a interpretação poderiam
de fato “correr” e transmitir a informação a outros.” J N Loughborough,
O Grande Movimento Adventista, 91

O papel central do diagrama e das
mensagens nele contidas é transmitido na declaração de Tiago White so20

bre a “fé original” dos Adventistas
do Sétimo Dia:
“Era o testemunho unânime das
pregações e publicações do Segundo Advento, enquanto 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 do grande assunto do tempo, logo antes de serem despertadas pelo Clamor da Meia-Noite.” T
White, Advent Review and Sabbath
Herald, December 13 1850
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AS DUAS TÁBUAS DE HABACUQUE: DIAGRAMA DE 1850
A ordem dada em Habacuque era de
escrever a visão e torná-la bem legível sobre “tábuas” -no plural. Portanto, a produção do diagrama de 1843 só
poderia constituir um cumprimento
parcial desta ordem. Em 1850, outro
diagrama foi produzido por Otis Nichols. Este diagrama continha todas
as posições previstas no diagrama
de 1843, mas corrigido o erro do “ano
completo” que levou ao primeiro desapontamento. Ele também identifica
22 de outubro de 1844 como a chegada da mensagem do Terceiro Anjo e
não da segunda vinda de Cristo. O
diagrama de 1850 inclui pilares do
Adventismo, tais como o Santuário e
a lei de Deus¹.
O Espírito de Profecia também atesta
a origem divina do diagrama de 1850:
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“Deus mostrou-me a necessidade da
publicação de um diagrama. Vi que
era necessário e que a verdade tor-

nada bem legível sobre tábuas teria
grande efeito e levaria almas para o
conhecimento da verdade.“ Letter 26,
1850, p. 1. To Brother and Sister Loveland, November 1, 1850

“No nosso regresso para a casa do irmão Nichols, o Senhor me deu uma visão e mostrou-me que a verdade deve
ser feita bem legível sobre tábuas, e
que isso levaria a muitos a decidirem
a favor da verdade pela mensagem do
terceiro anjo, com as duas primeiras
estando bem legíveis sobre tábuas.”
Manuscript Releases, vol. 5, 202-203

“Eu vi que Deus estava na publicação
do diagrama feito pelo irmão Nichols.
Eu vi que havia uma profecia deste
diagrama na Bíblia, e se este diagrama é designado para o povo de Deus,
se ele [é] suficiente para um é para o
outro, e se alguém necessitasse de
um novo diagrama pintado em uma
24

escala maior, todos necessitam
igualmente.” Manuscript Releases,
vol. 13, 359

“Meus queridos irmão e irmã Loveland: Eu espero poder em breve
enviar alguns artigos. O diagrama
está sendo produzido em Boston.
Deus está nisso. O irmão Nichols
é o responsável por ele.” Manuscript Releases, volume 15, 213. Olhe
cuidadosamente o contexto desta
citação, esta frase é na verdade de
Tiago White.

Os diagramas de 1843 e 1850 são os
únicos diagramas que receberam o
endosso divino através dos escritos
do Espírito de Profecia. Estas são as
“tábuas” de Habacuque 2:2 e contêm a “visão” que foi proclamada
entre 1840 e 1844.

25

A REPETIÇÃO DA HISTÓRIA
Surge então a questão — uma vez
que estes dois diagramas contêm as
verdades que representam o fundamento do Adventismo, porque é que
eles não ocupam um lugar mais proeminente dentro da nossa igreja hoje?
A resposta a esta pergunta é solene
e importante — estamos repetindo a
história da nação judaica.

“As provas dos filhos de Israel, e sua
atitude justamente antes da vinda
de Cristo, foram-me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição
do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo — como o inimigo procurou toda
ocasião para assumir o controle da
mente dos judeus, e hoje procura ele
cegar a mente dos servos de Deus, a
fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade.” Mensagens
Escolhidas, vol. 1, 406
26

“Satanás está trabalhando para
que a história da nação judaica se
repita na experiência dos que professam crer na verdade presente.
Os judeus tinham as Escrituras do
Velho Testamento, e julgavam-se
familiarizados com elas. Cometeram, porém, um erro deplorável.
Consideravam as profecias referentes à gloriosa segunda vinda de
Cristo nas nuvens do céu, como se
referindo a Seu primeiro advento.
Porque Ele não veio segundo suas
expectativas, se afastaram dEle.
Satanás sabia exatamente a maneira de apanhar esses homens em
sua rede, enganá-los e destruí-los.”
Manuscript Releases, vol. 17, 13

Qual foi o erro que os Judeus cometeram? Eles interpretaram mal a
profecia bíblica. Os judeus tinham
pervertido tanto a sua religião, enterrando os estatutos dados por
Deus sob um aglomerado de tradi27

ções que eles perderam a verdadeira
interpretação das profecias referentes ao Messias. Este erro provou ter
sido fatal para toda a nação:
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“Os que rejeitaram o testemunho de
João não foram beneficiados pelos
ensinos de Jesus. A oposição da parte deles, à mensagem que predizia a
Sua vinda, colocou-os onde eles não
podiam prontamente receber a melhor evidência de que Ele era o Messias. Satanás levou os que rejeitaram
a mensagem de João a ir ainda mais
longe, a ponto de rejeitar a Cristo e
crucificá-lo. Com este procedimento,
colocaram-se onde não podiam receber as bênçãos do dia do Pentecostes,
o que lhes teria ensinado o caminho
para o santuário celestial. A ruptura
do véu do templo mostrou que os sacrifícios e ordenanças judaicos não
mais seriam recebidos. O grande Sacrifício havia sido oferecido e aceito,
e o Espírito Santo, que desceu no dia
do Pentecostes, levou a mente dos
discípulos do santuário terrestre para

o celestial, onde Jesus havia entrado com o Seu próprio sangue, a fim
de derramar sobre os discípulos os
benefícios de Sua expiação. Mas os
judeus foram deixados em trevas
completas. Perderam toda a luz que
podiam ter recebido sobre o plano
da salvação, e ainda confiavam em
seus inúteis sacrifícios e ofertas. O
santuário celestial havia tomado o
lugar do terrestre, mas eles não tiveram conhecimento da mudança.
Assim não podiam ser beneficiados
pela mediação de Cristo no lugar
santo.” Primeiros Escritos, 259

Dentro do Adventismo hoje, todas
as verdades expostas nos diagramas de 1843 e 1850 foram rejeitadas
ou estão sendo combatidas pelos
teólogos e estudiosos nos mais altos níveis da organização da igreja.
Muitos que têm estado na igreja por
anos não têm entendimento dessas
verdades, nem veem a necessidade
29

de estudá-las. Estas verdades não são
mais ensinadas a novos convertidos;
e quando são, muitas vezes recebem
um pouco mais do que um tratamento superficial. O “fundamento da fé”
foi posto de lado.

Como os judeus que se afastaram da
pureza da sua fé para as tradições,
os Adventistas do Sétimo Dia se voltaram para as tradições do mundo,
até mesmo para aquelas das igrejas
caídas. Isto é visto nas incursões de
Formação Espiritual, métodos falsos
e mundanos de evangelismo, reinterpretações de tempos proféticos colocando-os no futuro, e a rejeição das
reformas bíblicas como vestimenta,
reforma de saúde, e vida no campo.

Onde este prevalecente estado está
nos levando? Basta apenas ver para
onde os judeus foram levados em
seu tempo. Eles fecharam sua porta
30

da graça no lado errado do Grande Conflito e colheram os frutos da
sua apostasia na terrível destruição
de Jerusalém em 70 d.C.

Assim será com Israel Moderno no
fim do mundo. A rejeição da verdade fundamental está colocando
os Adventistas do Sétimo Dia em
uma posição onde eles não entendem as profecias que estão para
ser cumpridas em nossos dias. Os
acontecimentos proféticos ligados
ao final do tempo da graça têm sido
revelados; porém, muitos Adventistas do Sétimo Dia não possuem
maior compreensão destes eventos
do que teriam se nunca houvessem
sido revelados (O Grande Conflito,
594). Tem sido objetivo de Satanás
manter o povo de Deus na ignorância destas verdades. Isto ele tem
feito ao derrubar as verdades fundamentais, que são cruciais para a
correta compreensão do Adventis31

mo bíblico— a verdade presente.

RESTAURAÇÃO DO VERDADEIRO FUNDAMENTO
A fim de estar habilitado para suportar o “tempo de angústia tal como
nunca houve”—um tempo em que
cada posição que mantemos como
Adventistas do Sétimo dia será severamente criticada, quando opulência,
gênios e educação se combinarem
para cobrirem o povo de Deus de
desprezo—os Adventistas terão que
construir sua experiência religiosa
sobre a sólida plataforma da verdade
fundamental (Testemunhos, volume
5, 450, 451, 716). “Porque ninguém
pode pôr outro fundamento além do
que já está posto, o qual é Jesus Cristo” 1 Co 3:11.
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A Bíblia aponta para uma obra de
restauração em nossos dias:
“E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas; e levantarás os fundamentos de geração em
geração; e chamar-te-ão reparador
das roturas, e restaurador de veredas para morar.” Is 58:12

“Naquele dia tornarei a levantar o
tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a
levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade.”
Am 9:11

Esta é a obra do remanescente. Nos
dias de Cristo, houve um remanescente que manteve a bandeira da
verdadeira religião e da verdade
presente. O remanescente se pôs
sobre o fundamento das profecias
do Antigo Testamento. Este remanescente reconheceu em Cristo o
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cumprimento das profecias relativas
ao Messias. Assim, foram preparados
para receber Sua instrução de fugir
de Jerusalém quando os exércitos
Romanos cercaram a cidade (Mateus
24:15-18). O testemunho do Espírito
de Profecia é que nenhuma dessas
pessoas pereceram na destruição que
logo se seguiu (O Grande Conflito, 30).

As Escrituras fazem uma importante
pergunta em Salmos 11:3, “Se forem
destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?” A resposta nos
é dada no capítulo 58 de Isaías—repará-los! Aqueles que passarão pelo
decreto dominical serão reparadores das brechas que foram feitas no
Adventismo. Eles estarão sobre o
fundamento da Primeira, Segunda e
Terceira mensagens Angélicas, como
reveladas nos diagramas de 1843 e
1850. Assim é que serão preparados
para compreender e ensinar a verdade presente, e preparar seu caráter
34

para ficar de pé em um tempo de angústia tal como nunca houve.

Que possamos ser contados nesse número.
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1) Os sete pilares do Adventismo são:
- Criação
- A Natureza do Homem (entrada do
pecado, e a Mortalidade da Alma)
- A lei de Deus
- O Santuário
- O Juízo Investigativo
- A Personalidade de Deus
- As mensagens dos Três Anjos
- As mensagens do passado do Adventismo (como mostrado nos diagramas de 1843 e 1850).

Profetas e Reis, 320; Sermons and
Talks vol. 1, 344; Manuscript Releases
no.760, 9; Review and Herald, May 25,
1905 par. 28, O Outro Poder, 51; Manuscript Releases vol.4, 249, 1888.
Veja
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LINKS
Site
www.livrinho.org

YouTube
www.youtube.org/olivrinho

Twitter
@livrinho_org

Email
hola@livrinho.org
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