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O TEMPO DA CHUVA
SERÔDIA
““Pedi ao SENHOR chuva no tempo da chuva
serôdia, sim, ao SENHOR que faz relâmpagos;
e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um
erva no campo.” Zc 10:1

“E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegraivos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará
em justa medida a chuva temporã; fará descer
a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia.” Jl 2:23

A chuva serôdia é um assunto de suma importância agora no final do mundo. Mas poucos
dentro do adventismo possuem um entendimento claro sobre o que ela é, quando é concedida
e o propósito de Deus em concedê-la. A chuva
serôdia precisa ser reconhecida por aqueles que
irão recebê-la (Testemunhos para Ministros, 507).
Mas ideias errôneas sobre este assunto estão
preparando muitos para falhar em reconhecê-la
5

e finalmente rejeitá-la. A rejeição da
chuva serôdia os deixará despreparados para ficarem firmes durante as
cenas finais da história dessa terra,
preparando-os para receber a Marca
da besta na Lei Dominical. Mas aqueles que prepararem seus corações
pela obediência à verdade reconhecerão e receberão a chuva serôdia. Eles
receberão o Selo de Deus e participarão da honra especial de serem parte
dos remanescentes que Deus usará
para chamar seus filhos para fora de
Babilônia.
Este estudo buscará iluminar alguns
conceitos chave dentro desse assunto
vasto.
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A CHUVA SERÔDIA É O DERRAMAMAMENTO DO ESPÍRITO DE DEUS
A primeira questão a ser respondida é “o que é a chuva serôdia?” A
chuva serôdia, em seu nível mais
básico, é o derramamento do Espírito Santo:
“E vós, filhos de Sião, regozijai-vos
e alegrai-vos no Senhor vosso Deus,
porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã; fará descer a
chuva no primeiro mês, a temporã e
a serôdia.” Jl 2:23

“Assim diz o Senhor que te criou e
te formou desde o ventre, e que te
ajudará: Não temas, ó Jacó, servo
meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre
o sedento, e rios sobre a terra seca;
derramarei o meu Espírito sobre
a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E
7

brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este
dirá: Eu sou do Senhor; e aquele se
chamará do nome de Jacó; e aquele
outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome
de Israel.” Is 44:2-5

O Espírito de Profecia a descreve
como uma manifestação de “favor divino”, “graça espiritual”, e “derramamento do Espírito”:
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“É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na Terra estiver
terminando, os sinceros esforços dos
consagrados crentes sob a guia do
Espírito Santo serão acompanhados
por especiais manifestações de favor
divino. Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras
orientais ao tempo da semeadura e
da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à igreja
de Deus. O derramamento do Espírito

nos dias dos apóstolos foi o começo
da primeira chuva, ou temporã, e
glorioso foi o resultado. Até ao fim
do tempo, a presença do Espírito
deve ser encontrada com a verdadeira igreja.
Mas perto do fim da ceifa da Terra,
uma especial concessão de graça
espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho
do homem. Esse derramamento do
Espírito é comparado com a queda
da chuva serôdia; e é por esse poder adicional que os cristãos devem
fazer as suas petições ao Senhor da
seara “no tempo da chuva serôdia”.
Em resposta, “o Senhor, que faz os
relâmpagos, lhes dará chuveiro de
água” “Ele fará descer a chuva ...,
a temporã e a serôdia.” Zc 10:1; Jl
2:23.” Atos dos Apóstolos, 54-55

O derramamento do Espírito é
dado individualmente aos cristãos, representados como a erva,
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para que cresçam (Zc 10:1, Is 44:3-4).
O crescimento da erva representa o
crescimento até a estatura completa
de Cristo e chegando a refletir completamente Seu caráter (Ef 4:14-15, 2
Pe 3:18). Portanto se a chuva temporã
simboliza o Espírito de Deus sendo
dado para que a semente brote (ou
produza conversão e arrependimento), a chuva serôdia representa o Espírito de Deus sendo dado para que o
cristão seja aperfeiçoado e dê frutos
(Gl 5:22-24).

O Espírito Santo é dado em cada estágio do desenvolvimento Cristão “primeiro a erva, depois a espiga, por
último o grão cheio da espiga.” (Mc
4:28). Mas a chuva serôdia representa aquele derramamento especial de
graça sem a qual nenhuma semente
pode ser aperfeiçoada (Tg 5:7). E uma
vez que o fruto do Seu próprio caráter
foi reproduzido em Seu povo, Cristo
virá para reclamá-los como Seus:
10

“Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de Si mesmo
em Sua igreja. Quando o caráter de
Cristo se reproduzir perfeitamente
em Seu povo, então Ele virá para reclamá-los como Seus.” Parábolas de
Jesus, 29

A CHUVA SERÔDIA É UMA
MENSAGEM
A chuva serôdia é o derramamento
do Espírito de Deus; mas é comunicada através de mensagens de Sua
palavra. Deuteronômio compara
isso à doutrina:
“Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina
como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco
sobre a erva e como gotas de água
sobre a relva.” Dt 32:1-2
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Salomão descreve o ato de Deus de
derramar o Seu Espírito como tornar
Suas palavras conhecidas por Seu
povo:
“Atentai para a minha repreensão;
pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei
saber as minhas palavras” Pv 1:23
Considere Isaías 55:10-11: “Porque,
assim como desce a chuva e a neve
dos céus, e para lá não tornam, mas
regam a terra, e a fazem produzir, e
brotar, e dar semente ao semeador,
e pão ao que come, Assim será a minha palavra, que sair da minha boca;
ela não voltará para mim vazia, antes
fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.”
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O capítulo 28 de Isaías também transmite este entendimento ao declarar
que o “refrigério”, o qual é a chuva
serôdia, é dada ao trazer “regra sobre
regra” e “mandamento sobre mandamento” da palavra de Deus (Is 28:9-13,
At 3:19, O Grande Conflito, 611).

A MENSAGEM DA CHUVA
SERÔDIA EM 1888
Em 1888 Deus tentou derramar Seu
Espírito sobre Seu povo. Ele tentou
fazer isso através da mensagem da
Justificação pela Fé que foi pregada por A. T. Jones e E. J. Waggoner.
O Espírito de Profecia diz que essa
mensagem foi a chuva serôdia para
aquele tempo:
“Em Sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem
a Seu povo por intermédio dos Pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais
preeminente diante do mundo o
Salvador crucificado, o sacrifício
pelos pecados de todo o mundo.
Apresentava a justificação pela fé
no Fiador; convidava o povo para
receber a justiça de Cristo, que se
manifesta na obediência a todos
os mandamentos de Deus. Muitos
haviam perdido Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em Sua
13

divina pessoa, em Seus méritos e em
Seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em
Suas mãos, para que Ele pudesse dar
ricos dons aos homens, transmitindo
o inestimável dom de Sua justiça ao
impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar
ao mundo. É a terceira mensagem
angélica que deve ser proclamada
com alto clamor e acompanhada do
derramamento de Seu Espírito Santo
em grande medida.” Testemunhos para
Ministros, 91

Entretanto a mensagem de 1888 foi
rejeitada pelos líderes da igreja, e a
chuva serôdia foi retida:
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“...A indisposição de ceder opiniões preconcebidas, e de aceitar esta
verdade [que a lei em Gálatas é a lei
moral], estava à base de grande parte
da oposição manifestada em Mineápolis contra a mensagem do Senhor
através dos irmãos Waggoner e Jo-

nes. Promovendo aquela oposição,
Satanás teve êxito em afastar do
povo, em grande medida, o poder
especial do Espírito Santo que Deus
anelava comunicar-lhes. O inimigo
impediu-os de obter a eficiência
que poderiam ter tido em levar a
verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de
Pentecoste. Sofreu resistência a luz
que deve iluminar toda a Terra com
a sua glória, e pela ação de nossos
próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada afastada do
mundo.” Mensagens Escolhidas, vol.
1, 234
Então o que é a mensagem da chuva serôdia agora no fim do mundo?
Essa pergunta é respondida na seção intitulada “A Chuva Serôdia em
nossos Dias”
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A CHUVA SERÔDIA E O ANJO
DE APOCALIPSE 18
Apocalipse 14:9-12 apresenta as três
mensagens angélicas. Entretanto em
Apocalipse 18:1-3 aparece outro anjo,
um quarto anjo que ilumina a terra
com a sua glória. Este anjo une-se
aos primeiros três e a sua mensagem
é tanto uma repetição como uma expansão da mensagem do Segundo
Anjo.
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“Vi, anjos, no Céu, indo apressadamente de um lado para outro, descendo à Terra, e ascendendo de novo ao
Céu, preparando-se para a realização
de algum acontecimento importante.
Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à Terra, a fim
de unir sua voz com o terceiro anjo,
e dar poder e força à sua mensagem.
Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e, descendo ele, a
Terra foi iluminada com sua glória. A
luz que acompanhava este anjo pene-

trou por toda parte, ao clamar ele
poderosamente, com grande voz:
“Caiu, caiu a grande Babilônia, e se
tornou morada de demônios, covil
de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero
de ave imunda e detestável.” Apocalipse 18:2. A mensagem da queda da Babilônia, conforme é dada
pelo segundo anjo, é repetida com
a menção adicional das corrupções
que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844. A obra deste anjo
vem, no tempo devido, unir-se à
última grande obra da mensagem
do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. E o povo
de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que
em breve devem enfrentar. Vi uma
grande luz repousando sobre eles,
e uniram-se destemidamente para
proclamar a mensagem do terceiro
anjo.” Primeiros Escritos, 277
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“A chuva serôdia há de cair sobre o
povo de Deus. Um poderoso anjo descerá do Céu, e toda a Terra se iluminará com a Sua glória.” Review and
Herald, April 21, 1891

O Anjo de Apocalipse 18:1-3 traz a
chuva serôdia que dá poder ao povo
de Deus para proclamar a terceira
mensagem angélica com um “Alto
Clamor”. O Clamor da Meia-noite
proclamado pelos Mileritas em 1844
é um tipo do mais extensivo e mundial movimento sob o Alto Clamor de
Apocalipse 18:
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“O anjo que se une na proclamação
da mensagem do terceiro anjo, deve
iluminar a Terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de
extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista
de 1840 a 1844 foi uma manifestação
gloriosa do poder de Deus; a mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo,

e nalguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde
a Reforma do século XVI; mas isto
deve ser superado pelo poderoso
movimento sob a última advertência do terceiro anjo.” O Grande Conflito, 611

O movimento trazido à vista sob o
anjo de Apocalipse 18:1-3 é também
tipificado pelo derramamento do
Espírito Santo no Pentecostes.

“Esta obra será semelhante à do dia
de Pentecoste. Assim como a ‘chuva temporã’ foi dada, no derramamento do Espírito Santo no início
do evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a ‘chuva serôdia’ será dada em seu final
para o amadurecimento da seara.
‘Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor; como a alva será
19

a Sua saída; e Ele a nós virá como a
chuva, como a chuva serôdia que rega
a terra.’ Os 6:3 ‘E vós, filhos de Sião,
regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor
vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a
chuva, a temporã e a serôdia.’ Jl 2:23.
‘E nos últimos dias acontecerá, diz
Deus, que do Meu Espírito derramarei sobre toda a carne.’ ‘E acontecerá
que todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo.’ At 2:17, 21
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A grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que
assinalou o seu início. As profecias
que se cumpriram no derramamento
da chuva temporã no início do evangelho, devem novamente cumprir-se
na chuva serôdia, no final do mesmo.
Eis aí ‘os tempos do refrigério’ que o
apóstolo Pedro esperava quando disse: ‘Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os
vossos pecados, e venham assim os
tempos do refrigério pela presença do

Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo.’
At 3:19, 20.” O Grande Conflito, 611

PRIMEIRO AS GOTAS E
DEPOIS O DERRAMAMENTO
COMPLETO
Outro fato não prontamente entendido sobre a chuva serôdia é que ela
vem em duas partes. Primeiro ela é
“gotejada” sobre o povo de Deus,
preparando-os para que recebam o
derramamento completo. Este processo de duas etapas pode ser visto
em Apocalipse 18 quando lemos sobre o quarto Anjo que ilumina a terra com a sua glória (versos 1-3). Mas
este Anjo é seguido por uma “outra
voz”, a qual continua a declaração
de que Babilônia caiu, com um chamado para que saiam dela (versos
4-24).

Este processo de duas etapas para
ser dada a chuva serôdia pode tam-
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bém ser visto na história do Pentecostes. Depois de Sua ressurreição,
Cristo soprou o Espírito Santo sobre
Seus discípulos:
“Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz
seja convosco; assim como o Pai me
enviou, também eu vos envio a vós.
E, havendo dito isto, assoprou sobre
eles e disse-lhes: Recebei o Espírito
Santo:” Jo 20:21-22

O Espírito de Profecia diz que isso
eram umas poucas gotas antes da
chuva plena no Pentecostes:
“O ato de Cristo assoprar aos Seus
discípulos o Espírito Santo e conceder a Sua paz para eles, eram umas
poucas gotas, antes que a chuva plena fosse dada no dia de Pentecostes.”
The Spirit of Prophecy, vol.3, 244

Este “gotejamento” do Espírito produziu nos discípulos uma experiên22

cia. Essa experiência é ilustrada no
primeiro capítulo do livro de Atos:
“Então voltaram para Jerusalém,
do monte chamado das Oliveiras, o
qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado.
E, entrando, subiram ao cenáculo,
onde habitavam Pedro e Tiago,
João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de
Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e
súplicas, com as mulheres, e Maria
mãe de Jesus, e com seus irmãos. E
naqueles dias, levantando-se Pedro
no meio dos discípulos (ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas) disse: Homens irmãos,
convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse
pela boca de Davi, acerca de Judas,
que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus;” At 1:13-16
23

Os discípulos estavam “unânimes em
oração e súplicas.” O grupo, uma vez
discordante, assolado por contendas
e ciúmes, tornou-se unido. Eles foram
levados a orar e a estudar profecia (At
1:16). Seus estudos das profecias referentes a Cristo confirmaram a fé dos
discípulos e eles estavam preparados
para receber o derramamento completo do Espírito o qual veio no dia do
Pentecostes:
“E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente
no mesmo lugar; E de repente veio do
céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda
a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais
pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e
começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.” At 2:1-4
24

Então, a chuva serôdia vem em duas
partes. Isso é importante entender
porque muitos adventistas estão
esperando que a chuva serôdia seja
dada na aprovação da lei dominical
nacional. Eles não sabem que ela
é dada “em medida” pouco antes
deste evento. E esse “gotejamento”
deve ser recebido se eles quiserem
estar preparados para receber o
derramamento completo. Muitos
estão esperando até a lei Dominical
para começar um trabalho que eles
já deveriam ter começado. Portanto
na crise final eles serão encontrados despreparados e receberão a
Marca da Besta.

A CHUVA SERÔDIA EM NOSSOS DIAS
A chuva serôdia é derramada para
preparar o grão (o povo de Deus)
para a ceifa. A ceifa é o fim do mundo (Mt 13:39). Estamos vivendo no
tempo do fim; portanto, agora po-
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demos esperar receber a chuva serôdia que nos preparará para darmos o
Alto Clamor.
Mas a inspiração nos dá alguma informação adicional sobre quando a
chuva serôdia começará a cair? Considere o seguinte:
“Como chegam as palavras de que
eu tenho declarado que Nova Iorque
está para ser varrida por uma onda
de maré? Isto eu nunca disse. Eu disse, que enquanto eu olhava para os
grandes edifícios se erguendo, andar
por andar, ‘Que terrível cena terá lugar quando o Senhor se levantar para
sacudir terrivelmente a terra! Então
as palavras de Apocalipse 18:1-3 serão cumpridas. Todo o capítulo 18
de Apocalipse é uma advertência do
que está vindo sobre a terra. Porém,
não tenho luz em particular com respeito ao que virá sobre Nova Iorque,
sei apenas que algum dia os grandes
edifícios serão destruídos pelo poder
derrubador de Deus. Pela luz que me
26

foi dada, sei que há destruição no
mundo. Uma palavra do Senhor, um
toque do seu grande poder, e essas
construções enormes cairão. Acontecerão cenas cujo terror não podemos imaginar.” Review and Herald,
July 5, 1906, par. 14

Quando os “grandes edifícios” de
Nova Iorque são derrubados, é então que o anjo de Ap 18:1-3 desce
para derramar a chuva serôdia sobre o povo de Deus. A chuva serôdia
é primeiro “gotejada” antes de ser
derramada por completo, e é derramada por completo na Lei Dominical. Portanto, quando esse Anjo
desceu não trouxe o derramamento completo, mas sim o “gotejamento” que precede o derramamento
completo. Os grandes edifícios de
Nova Iorque foram derrubados em
11 de setembro de 2001. Este fato é
universalmente entendido como o
evento que marcou um “ponto de
27

virada” na história dos Estados Unidos e na história do mundo.

O Espírito de Profecia diz que é em
conexão com tal crise que a luz (ou
a mensagem) para aquele tempo é
dada:
“Existem períodos que são pontos de
viradas na história das nações e da
igreja. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a
luz para esse tempo é dada. Se recebida, há progresso espiritual; se rejeitada, declínio espiritual e naufrágio se
segue. O Senhor em Sua palavra tem
aberto a agressiva obra do evangelho
como foi realizada no passado, e será
no futuro, até o conflito final, quando
os agentes Satânicos farão seu último
grande movimento...” Bible Echo, August 26, 1895

28

Setembro de 2001 certamente foi um
ponto de virada na “história das na-

ções”. Mas também marca um ponto de virada na história da igreja
porque foi quando a igreja Adventista mundial criou o “International
Board of Ministerial and Theological Education” a qual faz da formação espiritual uma parte obrigatória do currículo de estudantes
ministeriais.

O Anjo de Apocalipse 18 se une e
fortalece a Terceira Mensagem Angélica. A Terceira Mensagem Angélica é expressa em Ap 14:9-11, e
também em Dn 11:40-45. Mas a luz
recebida depois de 11 de setembro
foi um aumento de conhecimento
em uma variedade de assuntos os
quais incluem os fundamentos do
Adventismo vistos nos diagramas
de 1843 e 1850, o Islã como o “Terceiro Ai” de Apocalipse 9 e o seu
papel em trazer a formação de uma
Nova Ordem Mundial, e também
marcando o início do desenvolvi29

mento do remanescente que Deus
usará para dar o Alto Clamor para o
mundo (veja o folheto intitulado O
Fundamento do Adventismo do Sétimo Dia e o 11 de setembro na Profecia
Bíblica).

Estes fatos podem ser mais facilmente compreendidos quando a repetição
da história sagrada é entendida. O
povo de Deus no fim do mundo está
repetindo a história do movimento
adventista milerita que ocorreu entre
1840 e 1844 (veja o Diagrama do Paralelo Milerita em anexo). Esse foi o
período de tempo em que a Primeira
e Segunda Mensagens Angélicas foram pela primeira vez proclamadas.
A inspiração ensina que o Terceiro
Anjo deve correr em paralelo com o
Primeiro e Segundo:
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“Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 seu lugar na linha da profecia, e sua obra não deve cessar até o
fim da história da Terra. A primeira e

segunda mensagens angélicas ainda são verdade para este tempo, e
devem correr em paralelo com esta
que se segue. O terceiro anjo proclama sua advertência com grande
voz. ‘Depois destas coisas’, disse
João, ‘vi outro anjo descer do céu,
que tinha grande poder, e a terra foi
iluminada com a sua glória.’ Nesta
iluminação, a luz de todas as três
mensagens são combinadas”. The
1888 Materials, 804

A Primeira e Segunda Mensagens
Angélicas também representam a
história que teve lugar em conexão com essas duas mensagens (GC
cap. 16, RH August 19, 1890, par. 3).
Sendo verdade, segue-se que o Terceiro Anjo, o qual corre em paralelo
com o Primeiro e Segundo, representa uma repetição da história do
Primeiro e do Segundo.

31

Na história Milerita, o cumprimento
de uma profecia com relação ao Islã
(a profecia dos 391 anos e 15 dias de
Ap 9:13-15) agiu como um catalisador
para dar força ao movimento. Após o
cumprimento dessa profecia, o trabalho de proclamar a Primeira Mensagem Angélica progrediu rapidamente.

“No ano de 1840 outro notável cumprimento de profecia despertou geral
interesse. Dois anos antes, Josias
Litch, um dos principais pastores
que pregavam o segundo advento,
publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos
esta potência deveria ser subvertida
‘no ano de 1840, no mês de agosto’;
e poucos dias apenas antes de seu
cumprimento escreveu: ‘Admitindo
que o primeiro período, 150 anos, se
cumpriu exatamente antes que Deacozes subisse ao trono com permis32

são dos turcos, e que os 391 anos,
quinze dias, começaram no final
do primeiro período, terminará no
dia 11 de agosto de 1840, quando se
pode esperar seja abatido o poderio
otomano em Constantinopla. E isto,
creio eu, verificar-se-á ser o caso.’ —
Josias Litch, artigo no HST August
1, 1840, p. 70
“No mesmo tempo especificado,
a Turquia, por intermédio de seus
embaixadores, aceitou a proteção
das potências aliadas da Europa, e
assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. (Veja
o Anexo) Quando isto se tornou
conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de
interpretação profética adotados
por Miller e seus companheiros, e
maravilhoso impulso foi dado ao
movimento do advento. Homens de
saber e posição uniram-se a Miller,
tanto para pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844
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a obra estendeu-se rapidamente.“ O
Grande Conflito, 335

Quando consideramos a repetição da
história da Primeira e Segunda Mensagens Angélicas dentro da Terceira
Mensagem Angélica, pode ser entendido que será uma profecia que refere-se ao Islã que dará poder ao movimento final do povo de Deus. Isso não
pode ser uma profecia relacionada ao
Primeiro e Segundo Ai de Apocalipse
9 se estes “Ais” já se cumpriram. Portanto, isso deve referir-se ao Terceiro
Ai o qual entrou na história profética em 11 de setembro de 2001. (veja o
folheto intitulado “O Islã na Profecia
Bíblica”).

PREPARAÇÃO PARA A CHUVA
SERÔDIA
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“Estamos nós preparados para tomar
parte no glorioso trabalho do terceiro anjo? Estão nossos vasos prontos

para receber o orvalho do céu? Temos
nós mancha e pecado em nosso coração? Se é assim, que limpemos o templo da alma e nos preparemos para o
derramamento da chuva serôdia. O
refrigério pela presença do Senhor
nunca virá para corações cheios de
impurezas. Que Deus nos ajude a morrermos para o eu, que Cristo, a esperança da glória, seja formado dentro.
Nenhum de nós jamais receberá o selo
de Deus, enquanto o caráter tiver uma
nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos
remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo
da alma. Então a chuva serôdia cairá
sobre nós, como caiu a temporã sobre
os discípulos no dia de Pentecostes.”
Testemunhos para a Igreja, vol. 5, 214

A passagem acima enfatiza a importância da santificação do coração e da
mente, e obediência à verdade como
preparação para receber a chuva serôdia. A chuva serôdia “nunca virá a
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corações cheios de impureza.” Mas é
uma triste verdade que a maioria do
professo povo de Deus não fará este
trabalho em seu coração. Ao continuar em pecado, cedendo a concupiscência da carne, a concupiscência
dos olhos e a soberba da vida - eles se
desqualificarão para receber a chuva
serôdia que os prepararia para receberem o selo de Deus.

Que a chuva serôdia não será reconhecida pela maioria do povo de
Deus é ilustrado pelo teste do maná
dado a Israel no deserto. O maná, o
pão de Deus que desceu do céu, é um
símbolo da chuva serôdia. Como Israel respondeu ao pão divino?

“E quando o orvalho se levantou, eis
que sobre a face do deserto estava
uma coisa miúda, redonda, miúda
como a geada sobre a terra. E, vendo-a os filhos de Israel, disseram uns
36

aos outros: Que é isto? Porque não
sabiam o que era. Disse-lhes pois
Moisés: Este é o pão que o Senhor
vos deu para comer.” - Êx 16:14,15

Eles perguntaram “Que é isto?”,
eles não reconheceram o que era.
E no decorrer do tempo eles vieram
a rejeitá-lo. O que eles quiseram no
lugar? Cobiçavam os porros e as
cebolas do Egito – o equivalente
a doutrinas mundanas, falsas ou
agradáveis ao homem.

“E o vulgo [a mistura de gente],
que estava no meio deles, veio a
ter grande desejo; pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e
disseram: Quem nos dará carne a
comer? Lembramo-nos dos peixes
que no Egito comíamos de graça;
e dos pepinos e dos melões, e dos
porros, e das cebolas, e dos alhos.
Mas agora a nossa alma se seca;
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coisa nenhuma há senão este maná
diante dos nossos olhos”. Nm 11:4-6.
Assim manifestaram seu descontentamento pelo alimento que o Criador
lhes provera. Tinham, contudo, prova
constante de que o mesmo se adaptava às suas necessidades; pois, apesar
das fadigas que suportavam, não havia um que fosse fraco, em todas as
suas tribos.” Patriarcas e Profetas, 273

Muitos, estando bêbados das cisternas do mundo e de Babilônia, declararão que as mensagens que Deus dá
ao Seu povo no gotejamento da chuva serôdia são falsas. Porque ela não
vêm de maneira que se encaixe em
suas ideias preconcebidas, eles resistirão firmemente a isso.

“Nas igrejas [adventistas do sétimo
dia] deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não
influirá sobre os que não se têm hu38

milhado diante do Senhor, abrindo
a porta do coração pela confissão e
arrependimento. Na manifestação
desse poder que ilumina a Terra
com a glória de Deus, eles só verão
alguma coisa que, em sua cegueira,
consideram perigosa, alguma coisa
que despertará os seus receios, e se
disporão a resistir-lhe. Visto que o
Senhor não age de acordo com suas
ideias e expectativas, eles combaterão a obra. ‘Por que — dizem eles
— não reconheceríamos o Espírito
de Deus, se temos estado na obra
por tantos anos?’ — Porque eles não
atenderam ao aviso, as súplicas das
mensagens de Deus, mas persistentemente disseram: ‘Rico sou, e
estou enriquecido, e de nada tenho
falta...” Eventos Finais, 209

E são estes que “tem estado na obra
por tantos anos” que são a frente da
oposição dessas verdades e que as
denunciam como erro.
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Lições similares podem ser tiradas da
experiência de 1888. Foi a liderança
do povo de Deus que foi a primeira a
rejeitar a luz do Céu. Mas não satisfeitos em rejeitá-la, eles agiram para
impedir outros de receberem a mensagem. Assim é hoje. Satanás procura
controlar os líderes da igreja porque
ele sabe que se alcançar isso, ele pode
enganar a muitos que colocam sua
confiança nesses homens e que não
procurarão um entendimento da palavra de Deus por eles mesmos.

À luz dessas solenes verdades, a pergunta a se fazer não é “quem entre os
irmãos acredita nessas coisas?” Esta
foi a atitude dos fariseus com respeito a Cristo - “Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus?”
(Jo 7:48)? A pergunta a se fazer é “Esta
mensagem resiste ao teste da escritura?” Se não, então deve ser rejeitada
e seu erro explicado de acordo com
a Bíblia. Se é verdade, então nosso
40

dever é aceitá-la. E se a aceitamos
com sinceridade isso nos levará à
compartilhá-la com outros.
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EM SUMA
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A chuva serôdia é o derramamento do
Espírito de Deus. É dada com o objetivo de preparar o Seu povo para receber o Seu selo e estar firmes no tempo
de angústia tal como nunca houve. A
chuva serôdia é também uma mensagem. Deus tentou dar a chuva serôdia
para o Seu povo através da mensagem de justificação pela fé, mas esta
mensagem foi rejeitada e a chuva serôdia foi retida. A chuva serôdia vem
em duas partes. Ela é gotejada antes
de ser completamente derramada no
Decreto Dominical. Este processo de
duas etapas é exemplificado na história do Pentecostes e em Apocalipse 18
onde, “outra voz” é ouvida, seguindo
o pronunciamento da queda de Babilônia nos versos 1-3. São as gotas da
chuva serôdia que preparam o povo
de Deus para receber por completo a
chuva no Decreto Dominical. As gotas começaram a cair em 11 de setembro de 2001 quando o Islã Radical (o
Terceiro Ai de Apocalipse 9) entrou

na história profética. A luz descerrada naquele tempo é um entendimento do Islã, seu papel na criação
de uma Nova Ordem Mundial e
está marcando o ajuntamento do
remanescente de Adventistas que
Deus irá usar para dar o Alto Clamor para o mundo. A mensagem da
chuva serôdia não será reconhecida por aqueles que não têm interesse em estudos proféticos e que
não têm preparado seus corações
para recebê-la. Mas Deus terá um
povo que preparará seus corações
por confissão, arrependimento e o
estudo de Sua palavra com oração
constante. Eles são o Remanescente que Ele usará para dar o Alto Clamor e chamar Seus filhos a saírem
de Babilônia.
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PARALELO DA HI
10 VIRGENS

Virgens tomando suas lâmpadas

Mt 25 “Essa parábola foi e sera cumprida
ao pé da letra pois tem uma aplicação
especial para este tempo... .” RH, August 19, 1890

Ap 10:1

MILERISTAS

Nov 13
(GC, 333)

Começo da história do Israel moderno

Uma nuvem indica uma
mudança de dispensação

ES D

7 Trovões (selados)
4 anjos de Ap 9:14-15
restringidos

O TEMPO DO FIM

Credenciais de Miller

1798
1MA
chegou

11 Ago, 1840

(Dan deselado)

1833

2do AI

Aumento de
conhecimento
(Dn 12:10)

Escuridão

Junho 1842
Protestantes
fecham portas

Anjo Ap 10:1
LIVRINHO aberto
(Dn 8:14)

Angústia das nações Lc 21

Dn 11:40 a,
Dn 12:7, Ap 11:11

Maio 1842
(Hc 2:1-4,
Ez 12:21-28)

1 MA recebeu poder

Ap 10:1

formalização

Rei do Sul
(França/Ateísmo)
conquista Rei do Norte
(Papado)

pecado
mundial

Protestantes

Tempo do Teste Progressivo (PE 259) e “A Glo

1d 1m

ÚLTIMA GERAÇÃO

Fim da história do Israel Moderno/Igreja Adventista Setimo Dia

Num 9:15

1989

11 Set, 2001

Publicação da revista 3er AI
O Tempo do Fim

Aumento de
conhecimento
(Dn 12:10)

1996

Julgamento dos mortos

CLAMOR DA
M-N

ira das

Fanatismo te
IMAGEM DA

Respingar da Chuva Serôdia

nações Ap 11:18

Inicio da limpeza do Templo para
os Adventistas
Sacerdotes

1

Formalisação

3MA

2MA
recebeu poder

Fanatismo, Desapontamento
TEMPO DE TARDANÇA

1
Rei do Norte (Papado)
conquista o Rei do Sul
(USSR/Ateísmo)

O Mana
escondido

1AM recebe poder Ap 18:1
LIVRINHO aberto
(Dn 11:40-45)

(Dn 11:40-45 deselado)

Escuridão

Dn 11:40 b

2MA chegou
Ap 18:2

1+2 MA

TEMPO DO FIM

Dia de paga
papado
(Ez 29:17-2
1ra limpez
do templo

4 ventos de Ap 7:1 restringidos

7 Trovoes (deselado)

1MA
chegou

(Isa 58:12; Jer 6:16) 1d 5m

Ap 18:1; Dn 11:40

pecado

2

Teste Visual/
Fanatismo

mundial

Clamor d

2

3&1
Porta fechada
para os
discípulos do 11/9

Julgamento dos vivos
Adventistas do Sétimo Dia

Tempo do Teste Progressivo (PE 259) e “A Glorios

STÓRIA MILERISTA
Tempo de tardança

DRAS

bra 1.0 (2015) www.livrinho.org

Clamor da Meia-Noite

Porta Fechada

Num 9:15

120 days

1d 1m

2 MA chegou

19 Avril, 1844

Primeiro Desapontamento
Protestantes rejeitam a 1 MA

1d 5m

70 days

Esdras chega em Jerusalém
(Ed 7:9, Nm 33:38, Dt 10:6-8)

Esdras sai da Babilônia
(Ed 7:9, Ex 40:2,16, Ez 45:18-21)
Templo levantado
Dia de paga do papado
(Ez 29:17-21)

15 Ago, 1844
Campal de Exeter

1850
(Hc 2:1-4)

22 Out, 1844

Pregação de S. Snow

da

Prot. assumem
2 purificação do
o papel do Falso Profeta
templo. Porta
fecha para
Fanatismo termina
Mileristas

Tempo de tardança

Dn 7:13

3 MA chegou

CLAMOR DA MEIA-NOITE
Anjo com
escritura
na sua
mão

CRISTO

10d 7m

Templo espiritual levantado em
46 anos
Jo 2:20, Ex 28
Exército preparado, Dn 8:14
cumpriu Ml 3:1-4

2MA
recebeu poder

Purificação do Purificação do templo dos
templo dos Adventistas Mileristas começa
protestantes
Fanatismo
termina

s

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pt_BR

Virgens sabias
estão no
Santissimo

7

Sábado tinha que
ser entendido

Nova liderança estabelecida

O Senhor entra em
um pacto com
Israel moderno

Clamor M-N/ Movimento do 7mo mês

Ap 14; 1T, 21

Dn 8:14

Mileristas adventistas
escolhidos como
representantes de
Deus

justificação
nacional

julgamento começa

Dia da Expiação

75% (150.000) dos mileristas
abandonam o movimento

1% (50) Mileristas ficam

Mileristas

Começa o julgamento dos mortos

oriosa manifestação do poder de Deus” Ap 10:4; GC, 611; RH, 8-19-1890; 7BC, 971; 4SP, 429-430

10d 7m

a do

21)
za
o

Anjo de
Ap 18:4

3 MA

recebe poder

LEI DOMINICAL

O Dia do Senhor
Termina o tempo tempo
de graça para os IASD
(Ez 8-9, 1Pe 4:17)
Adventistas selados
ermina
BESTA estabelecida

A chegou

ALTO CLAMOR

10d 7m
templo espiritual levantado em
46 anos
Jo 2:20, Ex 28
Exército preparado, Dn 8:14
cumpriu Ml 3:1-4
da
2 limpeza do templo

MIGUEL

TESTEMUNHO VIVO

se levanta

Ajuntamento da
Grande Multidão

144.00 entra no tempo da
angustia de Jacó

A porta da graça se para
toda humanidade

Chuva Serôdia sem medida

da Meia-Noite
Levitas

2

3

7

7 Últimas Pragas
Grande Tempo de Tribulação (Ap 22:11)

Pequeno Tempo de Tribulação (Ap 17:12)

3&1

CRISTO

At 1:11, Ap 1:7

2

Ap 18:4; Dn 11:41

3
Dn 12:1; Ap 22:11

justificação

julgamento final

nacional

Resto do mundo

sa manifestação do poder de Deus” Ap 10:4; GC, 611; RH, 8-19-1890; 7BC, 971; 4SP, 429-430
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