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“Quando os adoradores entram no lugar de reunião, eles deveriam fazer isso
com a devida compostura e tomar silenciosamente seu lugar. Se houver no recinto
um aquecedor, não convém agrupar-se em torno dele em atitude indolente e
preguiçosa. Conversas comuns, cochichos e risos não devem ser permitidos na casa
de adoração, nem antes nem depois das reuniões. Ardente e profunda piedade deve
caracterizar os adoradores. – {T5 492.1}
Quando o ministro entra, isso deveria ser feito com uma compostura digna e
solene. Chegado ao púlpito, deve inclinar-se em silenciosa oração e pedir
fervorosamente o auxílio de Deus. Que impressão fará isso! Haverá solenidade e
reverência sobre as pessoas. Seu ministro está comungando com Deus; ele está se
entregando a Deus antes que ouse ficar em pé diante das pessoas. Solenidade
repousa sobre todos, e anjos de Deus são trazidos para bem perto. Cada um da
congregação, também, que teme a Deus deveria de cabeça inclinada, unir-se a ele
em silenciosa oração, para que Deus abençoe a reunião com Sua presença e dê
poder à Sua verdade proclamada por lábios humanos. Quando a reunião é aberta
com oração, cada joelho deveria dobrar-se na presença do Altíssimo e cada coração
deveria ascender a Deus em silenciosa devoção. As orações dos fiéis adoradores
serão ouvidas e o ministério da palavra provar-se-á eficaz. A atitude sem vida dos
adoradores na casa de Deus é uma grande razão por que o ministério não produz
maior bem. A melodia da música, cantada de muitos corações em clara, distinta
proclamação, é uma da instrumentalidades de Deus no trabalho de salvar almas.
Todo o serviço deveria ser conduzido com solenidade e reverência, como se fora
feito na visível presença do Mestre das assembleias. – {T5 492.3}
Quando a Palavra é falada, vocês deveriam lembrar-se, irmãos, que vocês estão
ouvindo a voz de Deus através do Seu servo designado. Escutem com atenção. Não
durmam por um instante, porque por esse cochilo você pode perder justamente as
palavras que você mais precisa — palavras que, se prestadas atenção, salvariam
seus pés de se desviarem para caminhos errados. Satanás e seus anjos estão
ocupados criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem
ouvidas as admoestações, advertências e repreensões; ou, se ouvidas, que elas não
tenham efeito sobre o coração, transformando a vida. Às vezes uma criança pode
atrair a atenção dos ouvintes, que a semente preciosa não cai em terreno fértil e
produzir fruto. Às vezes moços e moças têm tão pouca reverência pela adoração e
pela casa de Deus, que se mantém em contínua comunicação um com o outro
durante o sermão. Se pudessem ver os anjos de Deus os observando e anotando seu
procedimento, se encheriam de vergonha, com aversão de si mesmos. Deus quer
ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás semeou seus
joios. – {T5 493.1}
Quando é pronunciada a bênção final, todos devem conservar-se quietos, como
temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam então todos sem se atropelar ou
falando em voz alta, sentindo que estão na presença de Deus, que Seu olho repousa
sobre eles, e que devem agir como se estivessem em Sua visível presença. Ninguém
deve deter-se nos corredores para encontros e tagarelice, os bloqueando e
impedindo a passagem aos outros. O recinto da igreja deveria ser investido com
uma sagrada reverência. Não deveria se tornar um lugar para encontrar velhos
amigos e introduzir pensamentos comuns e transações de comércio mundanos.
Tais coisas deveriam ser deixados fora da igreja. Deus e os anjos têm sido
desonrados pelas risadas barulhentas e irreverentes e o ruído de pés ouvidos em
alguns lugares.” – {T5 493.2}
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THABO MTETWA
TIDINGS OUT OF THE
EAST

Introduction:




RUMORES DO
ORIENTE

Introdução:

Illustrations of the seven thunders 
can be seen at both the beginning
and end of the 2300 days. Both these
illustrations identify a prediction
before Midnight.
A second time prophecy - the 490 
years also begins with the 2300 days
in 457 BC.
o This time prophecy ends with the
seven Roman emperors in the
time of Christ and the early
Christian church.
o These Roman emperors are a line
of the seven thunders with the
prediction illustrated.

Ilustrações dos sete trovões podem
ser vistas tanto no começo, como no
fim dos 2300 dias. Ambas ilustrações
identificam a Predição antes da
Meia-Noite.
Uma segunda profecia de tempo - os
490 anos também começam com os
2300 dias em 457 a.C..
o

Essa profecia termina com sete
imperadores romanos no tempo
de Cristo e da igreja cristã
primitiva.

o

Esses imperadores romanos são
uma linha de sete trovões com
a predição ilustrada.

Julius Caesar - 1989 - Death of the Júlio César - 1989 - Morte da República
Republic



Dan 11:40.
Last dictator of the Roman
Republic and the first in the JulioClaudian dynasty.

It was the year 44 b. c. when the plans of
Julius Caesar were cut short by his
untimely death. Republicanism was so
far gone that the government fell into
the hands of the strongest men, those
who had military support. {1901 SNH,
SDO 213.1}


Death of the republic under Julius
Caesar typifies the USA coming
under Rome in 1989.




Daniel 11:40
Último ditador do Império
Romano e o primeiro na dinastia
Julio - Claudian.

Era o ano 44 A.C c quando os planos de
Julio Cesar foram interrompidos pela
sua prematura morte. O republicanismo
estava tão longe que o governo caiu nas
mãos do homem mais forte, aqueles que
tinham apoio militar. {1901 SNH, SDO
213.1}


A morte da república sob Julio
César tipifica o Estados Unidos
vindo sob o poder de Roma em
1989.
Augustus Caesar – 1992 Increase of Cesar Augusto - 1992 - Aumento do
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Knowledge

Conhecimento



Luke 2:1-11 Christ birth.





Matthew 2:1 Wise men.



Tiberius Caesar – 1996 - Formalization




Luke 3:1-10 – John the Baptist.
Reform/shut
door
message
formalized.

Lucas 2:1 - 11 - Nascimento de
Cristo
Mateus 2:1 - Homem sábio.

Tibério César - 1996 - Formalização da
Mensagem



Lucas 3:1 - 10 - João Batista.
Reforma/Mensagem
do
Fechamento
da
Porta
formalizada

John the Baptist was a reformer. To him
was committed a great work for the
people of his time. And in preparation
for that work, all his habits were
carefully regulated, even from his birth.
The angel Gabriel was sent from heaven
to instruct the parents of John in the
principles of health reform. He “shall
drink neither wine nor strong drink,”
said the heavenly messenger; “and he
shall be filled with the Holy Ghost.”
[Luke 1:15.] {CTBH 38.4}

João Batista era um reformador. A ele
foi cometida uma grande obra para as
pessoas de seu tempo. E na preparação
para esse trabalho, todos os seus
hábitos
foram
cuidadosamente
regulamentados, mesmo desde o seu
nascimento. O anjo Gabriel foi enviado
do céu para instruir os pais de João nos
princípios da reforma da saúde. Ele
"não beberá vinho nem bebida forte",
disse o mensageiro celestial; "E ele será
cheio do Espírito Santo" [Lucas 1:15] {CTBH 38.4 - EGW}

Caligula – 9/11 - Financial Crisis

Calígula - 9/11 - Crise Financeira

According to Cassius Dio, a financial
crisis
emerged
in
AD
39. Suetonius places the beginning of
this crisis in 38. Caligula's political
payments for support, generosity and
extravagance had exhausted the state's
treasury. Ancient historians state that
Caligula began falsely accusing, fining
and even killing individuals for the
purpose of seizing their estates.

De acordo com Cassius Dio, surgiu uma
crise financeira em 39 dC. Suetônio
coloca o início desta crise em 38. Os
pagamentos políticos de Calígula por
apoio, generosidade e extravagância
haviam esgotado o tesouro do Estado.
Historiadores antigos afirmam que
Calígula começou a acusar falsamente,
multando e até mesmo matando
pessoas com o propósito de apreender
suas propriedades.

A brief famine of unknown extent
occurred, perhaps caused by this
financial crisis, but Suetonius claims it
resulted from Caligula's seizure of public
carriages; according to Seneca, grain
imports were disturbed because Caligula
repurposed grain boats for a pontoon
bridge. - Wikipedia

Uma
breve
fome
de
extensão
desconhecida ocorreu, talvez causada
por esta crise financeira, mas Suetônio
afirma que resultou da apreensão de
Calígula
de
carruagens
públicas;
Segundo Seneca, as importações de
grãos
foram
perturbadas
porque
Caligula reaproveitou barcos de grãos
para uma ponte.




Famine and Financial Crisis in
Caligula’s time.
The East Wind brings Famine and




Fome e Crise Financeira no
tempo de Calígula
O Vento Oriental traz a Fome e a
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Financial crises.
Êxdus 10:13-15 – East wind brings
locusts.
Genesis 41:27, 47:13-21 – East
wind and famine.
Isaiah 23:1, Psalm 48:7, Isaiah 27:8
– Ships of Tarshish broken by the
East wind.
Ships- Financial system Psalms
107:23, Revelation 18:19
Revelation 8:8 – Genseric 911







Crise Financeira.
Êxodo 10:13 - 15 - Vento Oriental
traz os gafanhotos.
Gênesis 41:27; 47:13 - 21 - Vento
Oriental e a Fome.
Isaias 23:1, Salmos 48:7. Isaías
27:8 - Navios de Társis quebrados
pelo Vento Oriental.
Navios - Sistema Financeiro Salmos 107:23; Apocalipse 18:19.
Apocalipse 8:8 - Genserico - 9/11

Claudius – Midnight

Cláudio - Meio-Noite

“Soon after his arrival at Corinth, Paul
found “a certain Jew named Aquila, born
in Pontus, lately come from Italy, with
his wife Priscilla.” These were “of the
same craft” with himself. Banished by
the
decree
of
Claudius,
which
commanded all Jews to leave Rome,
Aquila and Priscilla had come to Corinth,
where they established a business as
manufacturers of tents. Paul made
inquiry concerning them, and learning
that they feared God and were seeking
to avoid the contaminating influences
with which they were surrounded, “he
abode with them, and wrought.... And he
reasoned in the synagogue every
Sabbath, and persuaded the Jews and
the Greeks.” Acts 18:2-4.” – {Acts of the
Apostles, pg.349.2}

“Após sua chegada a Corinto, Paulo
encontrou “um certo judeu por nome
Áquila, natural do Ponto, que havia
pouco tinha vindo da Itália, e Priscila,
sua mulher”. Esses eram “do mesmo
ofício” que ele. Banidos pelo decreto de
Cláudio, que ordenara que todos os
judeus deixassem Roma, Áquila e
Priscila tinham vindo para Corinto, onde
estabeleceram um negócio como
fabricantes de tendas. Paulo fez uma
pesquisa com respeito a eles e, ciente de
que temiam a Deus e estavam
procurando evitar as contaminadoras
influências de que estavam cercados,
“ficou com eles, e trabalhava... e todos
os sábados disputava na sinagoga e
convencia a judeus e gregos”. Atos 18:24. {AA 195.1}

“After the ascension of Christ, the
apostles went everywhere preaching the
Word. They bore witness to Christ’s
work as a teacher and healer. Their
testimony in Jerusalem, in Rome, and in
other places was positive and powerful.
The Jews, who refused to receive the
truth, could but acknowledge that a
powerful influence attended Christ’s
followers, because the Holy Spirit
accompanied them. This created greater
opposition; but notwithstanding the
opposition, twenty years after the
crucifixion of Christ there was a live,
earnest church in Rome. This church
was strong and zealous, and the Lord
worked for it. The envy and rage of the
Jews against the Christians knew no
bounds, and the unbelieving residents
were constantly stirred up. They made
complaints that the Christian Jews were

"Depois da ascensão de Cristo, os
apóstolos foram por toda parte pregar a
Palavra. Eles testemunharam o trabalho
de Cristo como mestre e curador. Seu
testemunho em Jerusalém, em Roma e
em outros lugares era positivo e
poderoso. Os judeus, que se recusaram
a receber a verdade, só podiam
reconhecer
que
uma
poderosa
influência acompanhava os seguidores
de Cristo, porque o Espírito Santo os
acompanhava.
Isso criou maior
oposição; mas não obstante a oposição,
vinte anos depois da crucificação de
Cristo havia uma igreja viva e séria em
Roma. Esta igreja era forte e zelosa, e o
Senhor trabalhou por ela. A inveja e a
raiva dos judeus contra os cristãos não
conhecia limites e os moradores
incrédulos
eram
constantemente
agitados. Eles fizeram queixas de que
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disorderly, and dangerous to the public
good. Constantly they were setting in
motion something that would stir up
strife.This caused the Christians to be
banished from Rome. Among those
banished, were Aquila and Priscilla, who
went to Corinth, and there established a
business as manufacturers of tents.
When Paul came to Corinth, he solicited
work from Aquila.” – {Review and
Herald, March 6, 1900, par. 6} Ascension
of Christ – Acts 1:3-10



Deportation and immigration
issues at Midnight
Jews (Adventists) will instigate
the deportation of the Priests

Immigration issues in prophecy


os judeus cristãos eram desordenados e
perigosos
para
o
bem
público.
Constantemente estavam pondo em
movimento algo que iria provocar
conflitos. Isso fez com que os cristãos
fossem banidos de Roma. Entre aqueles
banidos, estavam Aquila e Priscilla, que
foram a Corinto e estabeleceram um
negócio como fabricantes de tendas.
Quando Paulo chegou a Corinto, ele
solicitou trabalho a Aquila." {Review
and Herald, 6 de março de 1900, par.6}
Ascenção de Cristo - Atos 1:3 - 10


Problemas com a Deportação e
Imigração na Meia-Noite
 Judeus (Adventistas) irão
instigar a deportação dos
profetas
Problemas com imigração na profecia.


Idade média

Dark ages.

The history of the dark ages is full of the
edicts of emperors and princes, and of
the decrees of popes, bishops, and
councils, all directed to the one object of
establishing the sacredness of Sunday.
Miracles, prodigies, and judgments,
were not wanting with which to confirm
these edicts and decrees. Banishment,
confiscation of goods, stripes, slavery,
the loss of one hand, and then of the
other, and the like, were the penalties by
which Sunday observance was, by these
edicts, forced upon the people. One of
these miracles is thus given in Francis
West’s
“Historical
and
Practical
Discourse on the Lord’s day.” He
says: {Sermons on the Sabbath and the
Law 151.2}

A história da idade média esta cheia de
etitos de imperadores e príncipes, e dos
decretos de papas, bispos, concílios,
todos direcionados ao objeto principal
de estabelecer a santidade do domingo.
Milagres, prodígios e julgamentos, não
queriam confirmar os editos e os
decretos. Banimento, confiscação de
bens, chicotadas, escravidão, a perda de
uma mão, e depois da outra, e coisas
semelhantes eram as penas pelas quais
a observância do domingo era, por estes
éditos, forçada ao povo. Um desses
milagres é dado assim no „Discurso
Histórico e Prático sobre o dia do
Senhor’ de Francis West. Ele diz:
"Historical and Practical Discourse on
the Lord's day."Ele diz: {Sermons on the
Sabbath and the Law 151.2}

At what time the Sabbath became the
subject of attention in America, we
cannot definitely say. The intolerance of
the first settlers of New England was
unfavorable to the Sabbath. The poor
Christian
who
may
have
been banished to this country for its
observance could find no refuge among
the Pilgrim Fathers. The laws of Rhode
Island were more tolerant than those of
some other States, and observers of the
Sabbath first made their appearance at
Newport in 1671. The cause of the
Sabbath has gradually gained ground in
this country from that period; but it has

Em que momento o sábado tornou-se o
tema da atenção na América, não
podemos definitivamente dizer. A
intolerância dos primeiros colonos da
Nova Inglaterra foi desfavorável ao
sábado. O pobre cristão que pode ter
sido banido para este país para sua
observância não poderia encontrar
refúgio entre os Pais Peregrinos. As leis
de Rhode Island eram mais tolerantes
do que as de alguns outros Estados, e os
observadores do Sábado apareceram
pela primeira vez em Newport em 1671.
A
causa
do
sábado
ganhou
gradualmente terreno neste país a partir
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found much to oppose its progress, even
in Rhode Island. It was in opposition to
the general practice of Christians, on
which account an odium was put upon
it, and those who have kept the Sabbath
have been reproached with Judaizing,
and classed with Jews. Besides this,
they have ever been subjected to great
inconvenience in their occupations,
especially
in
cities
and
towns. {Refutation of the Claims of
Sunday-Keeping to Divine Authority
36.2}

desse período; Mas encontrou muito
para se opor ao seu progresso, mesmo
em Rhode Island. Estava em oposição à
prática geral dos cristãos, sobre a qual
um ódio foi co- locado sobre ele, e
aqueles que têm guardado o sábado
foram
reprovadas
por
estarem
judaizando e foram classificados como
judeus. Além disso, eles já foram
submetidos a grandes inconvenientes
em suas ocupações, especialmente em
cidades e vilas. {Refutation of the
Claims of Sunday-Keeping to Divine
Authority 36.2}

BAN'ISHMENT, noun The act of a prince
or government, compelling a citizen to
leave his country, either for a limited
time or forever, as for some crime.
2. A voluntary forsaking of one's country
upon oath, called abjuration. [This
practice has now ceased in G.Britain.]

BANIMENTO, substantivo O ato de um
príncipe ou governo, obrigar um cidadão
a deixar seu país, seja por um tempo
limitado ou para sempre, como por
algum crime.
2. Um abandono voluntário do seu país
sob juramento, chamado abjuração.
[Esta prática já cessou em Grã Bretanha.

3. The state of being banished; exile.
4. The act of driving away or dispelling; 3. O estado de ser banido; exílio.
as the banishment of care from the
mind. – Noah Webster’s 1828 English 4. Ato de afastar ou dissipar; como o
Dictionary
banimento do cuidado da mente. – Noah
Webster’s 1828 English Dictionary



John banished to Patmos where
he had Mareh vision.
Emigres during the French
Revolution 1791

“November 9, 1791 The Legislative
Assembly issues a decree ordering the
émigrés to return to France. Those who
won’t return by January 1, 1792, will be
suspected of conspiracy against France
for which the only answer is the death
penalty.” –




João banido para Patmos onde
teve a visão Mareh.
Emigrados durante a Revolução
Francesa 1791.

{https://emersonkent.com/history/timeli
nes/french_revolution_timeline_1791}

“Em 9 de novembro de 1791 a
Assembléia Legislativa emite um
decreto ordenando que os emigrantes
retornem à França. Aqueles que não
retornarem até 1 de janeiro de 1792
serão suspeitos de conspiração contra a
França, cuja única resposta é a pena de
morte.”
(https://emersonkent.com/history/timel
ine/french_revolution_timeline_1791)

CONSPIRACY, n. [L. See Conspire.]

CONSPIRAÇÃO, s. [ver conspirar.]

1. A combination of men for an evil
purpose; an agreement between two or
more persons, to commit some crime in
concert; particularly, a combination to
commit treason, or excite sedition or
insurrection against the government of a
state; a plot; as a conspiracy against the
life of a king; a conspiracy against the
government. More than forty had made
this conspiracy. Acts 23:13.

1. Uma combinação de homens para um
propósito maligno; Um acordo entre
duas ou mais pessoas, para cometer
algum
crime
em
conjunto;
Particularmente, uma combinação para
cometer traição, ou excitar sedição ou
insurreição contra o governo de um
estado;
o
enredo;
Como
uma
conspiração contra a vida de um rei;
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Uma conspiração contra o governo.
Eram mais de quarenta os que entraram
2. In law, an agreement between two or nesta conspirata. Atos 23:13.
more persons, falsely and maliciously to 2. Na lei, um acordo entre duas ou mais
indict, or procure to be indicted, an pessoas, falsa e maliciosamente para
innocent person of felony.
acusar, ou procure ser acusado, uma
pessoa inocente de crime.
3. A concurrence; a general tendency of
two or more causes to one event. Noah
Webster’s 1828 Dictionary of American 3. Concorrência; Uma tendência geral de
duas ou mais causas para um evento.
English
Noah Webster’s 1828 Dicionário de
inglês americano
Satan will arouse indignation against
the minority who refuse to accept
popular customs and traditions. Men of
position and reputation will join with
the lawless and the vile to take counsel
against the people of God. Wealth,
genius, education, will COMBINE to
cover them with contempt. Persecuting
rulers, ministers, and church members
will CONSPIRE against them. With voice
and pen, by boasts, threats, and ridicule,
they will seek to overthrow their faith.
By false representations and angry
appeals, men will STIR UP the passions
of the people. Not having a "Thus saith
the Scriptures" to bring against the
advocates of the Bible Sabbath, they will
resort to oppressive enactments to
supply the lack. To secure popularity
and patronage, legislators will yield to
the demand for Sunday laws. But those
who fear God, cannot accept an
institution that violates a precept of the
Decalogue. On this battlefield will be
fought the last great conflict in the
controversy between truth and error.
And we are not left in doubt as to the
issue. Today, as in the days of Esther
and Mordecai, the Lord will vindicate
His truth and His people. {PK 605.3}

“Satanás suscitará indignação contra a
minoria que recusa aceitar costumes
populares e tradições. Homens de
posição e reputação unir-se-ão com os
marginais e os vis para tomar conselho
contra o povo de Deus. Riqueza, gênio,
educação, combinar-se-ão para cobri-los
de
desprezo.
Governantes
perseguidores, pastores e membros de
igreja conspirarão contra eles. De viva
voz e pela pena, ameaças e ridículo,
procurarão
subverter-lhes
a
fé.
Mediante falsas representações e irados
apelos, os homens suscitarão as paixões
do povo. Não possuindo um “Assim
dizem as Escrituras” para apresentar
contra os advogados do sábado bíblico,
eles recorrerão a opressivos preceitos
de lei que lhes supram a falta. A fim de
assegurar
popularidade
e
sua
aprovação, os legisladores se renderão
aos reclamos de leis dominicais. Mas os
que temem a Deus não podem aceitar
uma instituição que viole um preceito
do Decálogo. Neste campo se travará o
último grande conflito na controvérsia
entre a verdade e o erro. E nós não
somos deixados em dúvida quanto ao
desfecho. Hoje, como nos dias de Ester a
Mardoqueu, o Senhor vindicará Sua
verdade e Seu povo. PR 309.2

Sedition at Midnight

Sedição à Meia-Noite

The Saviour contrasted His own manner
of work with the methods of His
accusers. For months they had hunted
Him, striving to entrap Him and bring
Him before a secret tribunal, where they
might obtain by perjury what it was
impossible to gain by fair means. Now
they were carrying out their purpose.
The midnight seizure by a mob, the
mockery and abuse before He was
condemned, or even accused, was their

O Salvador punha em contraste Sua
maneira de agir, com os métodos de
Seus acusadores. Durante meses O
perseguiram, procurando enlaçá-Lo e
levá-Lo perante um tribunal secreto,
onde poderiam obter por falso
juramento o que era impossível
conseguir por meios justos.
Agora
levavam a efeito seus desígnios. A
prisão à meia-noite por meio de uma
turba, as zombarias e maus-tratos antes
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manner of work, not His. Their action
was in violation of the law. Their own
rules declared that every man should be
treated as innocent until proved guilty.
By their own rules the priests stood
condemned. {DA 699.2}

There were two charges which the
priests desired to maintain. If Jesus
could be proved a blasphemer, He would
be condemned by the Jews. If convicted
of sedition, it would secure His
condemnation by the Romans. The
second charge Annas tried first to
establish.
He
questioned
Jesus
concerning His disciples and His
doctrines, hoping the prisoner would say
something that would give him material
upon which to work. He thought to draw
out some statement to prove that He
was seeking to establish a secret society,
with the purpose of setting up a new
kingdom. Then the priests could deliver
Him to the Romans as a disturber of the
peace and a creator of insurrection. {DA
698.3}

de Ele ser condenado, ou sequer
acusado, era a maneira de eles
procederem, não a Sua. O ato que
praticavam era uma violação da lei. Suas
próprias leis declaravam que um
homem devia ser tratado como inocente
até se provar culpado. Em face de seus
próprios
regulamentos,
eram
os
sacerdotes condenados. {DTN 493.2}
Duas
acusações
desejavam
os
sacerdotes manter. Se se pudesse
provar que Jesus era blasfemo, seria
condenado pelos judeus. Se culpado de
sedição, isso garantiria a condenação
por parte dos romanos. A segunda
acusação procurou Anás estabelecer em
primeiro lugar. Interrogou a Cristo
quanto a Seus discípulos e Suas
doutrinas, esperando que o Prisioneiro
dissesse qualquer coisa que lhe
fornecesse base para agir. Pensava tirar
alguma declaração, provando que Ele
estava
procurando
fundar
uma
sociedade secreta, com o intuito de
estabelecer um novo reino. Então os
sacerdotes O poderiam entregar aos
romanos como perturbador da paz e
cabeça de insurreição. {DTN 492.3}

Prediction Before Midnight

Predição Antes da Meia-Noite

Acts 11:27-30 KJV
[27] And in these days came prophets
from Jerusalem unto Antioch. [28] And
there stood up one of them named
Agabus, and signified by the Spirit that
there should be great dearth throughout
all the world: which came to pass in the
days of Claudius Caesar. [29] Then the
disciples, every man according to his
ability, determined to send relief unto
the brethren which dwelt in Judaea: [30]
Which also they did, and sent it to the
elders by the hands of Barnabas and
Saul.

Atos 11:27-30 ACF
[27] E naqueles dias desceram profetas
de Jerusalém para Antioquia. [28] E,
levantando-se um deles, por nome
Ágabo, dava a entender pelo Espírito,
que haveria uma grande fome em todo o
mundo, e isso aconteceu no tempo de
Cláudio César. [29] E os discípulos
determinaram
mandar,
cada
um
conforme o que pudesse, socorro aos
irmãos que habitavam na Judéia. [30] O
que eles com efeito fizeram, enviando-o
aos anciãos por mão de Barnabé e de
Saulo.

Agabus
02285.
bgx
Chagab,
khaw-gawb'
Search for 02285 in KJV the same as
2284; locust; Chagab, one of the
Nethinim:--Hagab.
See Hebrew 02284 (chagab)

Ágabo
02285. bgx Chagab, khaw-gawb ' Busca
por 02285 em KJV o mesmo que 2284;
gafanhoto; Chagab, um dos Netineus: –
Hagab. Veja o hebraico 02284 (chagab)




Prediction regarding a worldwide
economic crisis at Midnight. This
crisis will bear a relation to the
activities of Islam.

Predição
sobre
uma
crise
econômica mundial à MeiaNoite. Esta crise terá uma relação
com as atividades do Islã.
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“In India, China, Russia, and the cities of
America, thousands of men and women
are dying of starvation. The monied
men, because they have the power,
control the market. They purchase at
low rates all they can obtain, and then
sell at greatly increased prices. This
means starvation to the poorer classes,
and will result in a civil war. There will
be a time of trouble such as never was
since there was a nation. “And at that
time shall Michael stand up, the great
prince which standeth for the children
of thy people: and there shall be a time
of trouble such as never was since there
was a nation, even to that same time;
and at that time thy people shall be
delivered, everyone that shall be found
written in the book.... Many shall be
purified, and made white, and tried; but
the wicked shall do wickedly, and none
of the wicked shall understand, but the
wise shall understand.”—Manuscript
114, 1899. (General manuscript, untitled,
typed August 13, 1899.)” – {Manuscript
Releases, vol.5, pg.305.4 }

"Na Índia, China Rússia, e cidades da
América, milhares de homens e
mulheres estão morrendo de fome. Os
homens de dinheiro, porque eles tem o
poder, controlam o mercado. Eles
compram a baixas taxas tudo o que eles
podem obter, e então vendem a alto e
aumentados preços. Isso significa fome
para as classes mais pobres, e irá
resultar em guerra civil. Haverá um
tempo de angústia tal qual nunca houve
desde que existe nação. 'E naquele
tempo se levantará Miguel, o grande
príncipe, que se levanta a favor dos
filhos do teu povo, e haverá um tempo
de angústia, qual nunca houve, desde
que houve nação até àquele tempo; mas
naquele tempo livrar-se-á o teu povo,
todo aquele que for achado escrito no
livro.'
Muitos serão purificados, e
embranquecidos, e provados; mas os
ímpios procederão impiamente, e
nenhum dos ímpios entenderá, mas os
sábios entenderão. >Manuscript 114,
1899. [Manuscrito Geral, sem título,
dactilografado em 13 de agosto de
1899.]” 5MR, 305.4



Centralization of wealth at
Midnight is brought to view in
Dan 11:23-29.



A centralização da riqueza à
meia-noite é vista em Dan 11: 2329.



Acts 11:29 identifies that the Jews
responded to the prediction by
making physical preparation for
it.



Atos 11:29 identifica que os
judeus responderam à predição
preparando-se fisicamente.

“The time is fast coming when the
controlling power of the labor unions
will be very oppressive. Again and again
the Lord has instructed that our people
are to take their families away from the
cities, into the country, where they can
raise their own provisions; for in the
future the problem of buying and selling
will be a very serious one. We should
now begin to heed the instruction given
us over and over again: Get out of the
cities into rural districts, where the
houses are not crowded !9
closely together, and where you will be
free from the interference of enemies. —
Letter 5, 1904.” {Country Living, pg.9.5}
Acts 21:8-11 KJV
[8] And the next day we that were of
Paul's company departed, and came unto
Caesarea: and we entered into the house

"Bem depressa se aproxima o tempo em
que o poder controlador dos Sindicatos
será muito opressivo. Repetidas vezes
tem o Senhor dado instruções de que
nosso povo deve tirar suas famílias das
cidades para o campo, onde poderão
cultivar seu próprio mantimento; pois
no futuro o problema de comprar e
vender será bem sério. Devemos
começar, agora, a atender às instruções
que amiúde nos têm sido dadas: “Saí
das cidades para as zonas rurais, onde
as casas não são aglomeradas, e onde
estareis livres da interferência dos
inimigos.” — Letter 5, 1904. {VC 15.1}

Atos 21:8-11 ACF
[8] E no dia seguinte, partindo dali
Paulo, e nós que com ele estávamos,
chegamos a Cesaréia; e, entrando em
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of Philip the evangelist, which was one
of the seven; and abode with him.
[9] And the same man had four
daughters, virgins, which did prophesy.
[10] And as we tarried there many days,
there came down from Judaea a certain
prophet, named Agabus. [11] And when
he was come unto us, he took Paul's
girdle, and bound his own hands and
feet, and said, Thus saith the Holy
Ghost, So shall the Jews at Jerusalem
bind the man that owneth this girdle,
and shall deliver him into the hands of
the Gentiles.






Caesarea is Caesarea Philippi –
“Fond of horses” – Islam.
“Tarried there many days” –
tarrying time commenced at 911.
“Girdle” – righteousness (Isa 11:5).
“Bound” – binding off.
Agabus gives a prediction about
the priests being bound off in
their righteous characters. This
comes in connection with the
Jews (SDA) delivering them into
the hands of the civil authorities
(persecution).

Nero – Midnight Cry




Nero in 66AD
Matthew 24:15-18
Nero burnt down the city of
Rome.

From the viewpoint of human judgment,
Paul's condemnation before such a judge
was certain. But the apostle felt that so
long as he was loyal to God, he had
nothing to fear. The One who in the past
had been his protector could shield him
still from the malice of the Jews and
from the power of Caesar. {AA 486.2}
And God did shield His servant. At
Paul's examination the charges against
him were not sustained, and, contrary to
the general expectation, and with a
regard for justice wholly at variance
with his character, Nero declared the
prisoner guiltless. Paul's bonds were
removed; he was again a free man. {AA
486.3}

casa de Filipe, o evangelista, que era um
dos sete, ficamos com ele.
[9] E tinha este quatro filhas virgens,
que profetizavam. [10] E, demorandonos ali por muitos dias, chegou da
Judéia um profeta, por nome Ágabo; [11]
E, vindo ter conosco, tomou a cinta de
Paulo, e ligando-se os seus próprios pés
e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo:
Assim ligarão os judeus em Jerusalém o
homem de quem é esta cinta, e o
entregarão nas mãos dos gentios.




Caesarea é Cesareia de Filipe –
“Afeiçoado dos cavalos” – Islã.
“Tardavam há muitos dias” –
Tempo de tardança começou no
11-9.
“Cinta” – justiça (Isaías 11:5).



"ligando-se" -atamento.





Ágabo dá uma previsão sobre os
sacerdotes sendo atados em seus
caráteres justos. Isso vem em
conexão com os judeus (IASD)
entre- gando-os nas mãos das
autoridades civis (perseguição).
Nero - Clamor da Meia-noite




Nero em 66 d.C.
Mateus 24.15-18
Nero queimou a cidade de Roma.

Do ponto de vista do juízo humano, era
certa a condenação de Paulo perante tal
juiz. Mas o apóstolo compreendia que,
enquanto ele fosse fiel a Deus, nada
teria a temer. Aquele que no passado
fora o seu protetor, poderia ainda
protegê-lo da maldade dos judeus e do
poder de César. {AA 272.5}
E Deus amparou Seu servo. Ao ser
Paulo
interrogado,
não
foram
sustentadas as acusações feitas contra
ele; e, contrariamente à expectativa
geral, e com um respeito pela justiça
inteiramente em desacordo com o seu
caráter, Nero declarou inocente o
prisioneiro. As cadeias de Paulo foram
removidas;
tornou-se
novamente
homem livre. {AA 273.1 }

Had his trial been longer deferred, or Tivesse o seu julgamento demorado
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had he from any cause been detained in
Rome until the following year, he would
doubtless have perished in the
persecution which then took place.
During
Paul's
imprisonment
the
converts to Christianity had become so
numerous as to attract the attention and
arouse the enmity of the authorities. The
anger of the emperor was especially
excited by the conversion of members of
his own household, and he soon found a
pretext to make the Christians the
objects of his merciless cruelty. {AA
487.1}

mais, ou fosse ele por qualquer motivo
detido em Roma até o ano seguinte, e
teria
sem
dúvida
perecido
na
perseguição que então aconteceu.
Durante a prisão de Paulo, os conversos
ao cristianismo se tornaram tão
numerosos que atraíram a atenção e
despertaram
a
inimizade
das
autoridades. A ira do imperador se
despertou de modo especial pela
conversão dos membros de sua própria
casa, e logo encontrou pretexto para
fazer dos cristãos objeto de sua
inÊxrável crueldade.” {AA, 273.2}

About this time a terrible fire occurred in
Rome by which nearly one half of the
city was burned. Nero himself, it was
rumored, had caused the flames to be
kindled, but to avert suspicion he made
a pretense of great generosity by
assisting the homeless and destitute. He
was, however, accused of the crime. The
people were excited and enraged, and in
order to clear himself, and also to rid the
city of a class whom he feared and
hated, Nero turned the accusation upon
the Christians. His device succeeded,
and thousands of the followers of
Christ--men, women, and children--were
cruelly put to death. {AA 487.2}

Ocorreu por aquele tempo um terrível
incêndio em Roma, pelo qual quase
metade da cidade se queimou. O próprio
Nero, falava-se, ateara o fogo, mas, para
desviar
as
suspeitas,
fez
uma
ostentação de grande generosidade,
prestando assistência aos que ficaram
sem lar e destituídos de seus bens. Foi,
contudo, acusado do crime. O povo ficou
agitado e enraivecido, e Nero, a fim de
inocentar-se e também livrar a cidade
de uma classe que ele temia e odiava,
voltou a acusação contra os cristãos.
Seu expediente foi bem-sucedido, e
milhares de seguidores de Cristo –
homens, mulheres e crianças – foram
cruelmente mortos. {AA, 273.3}



The city was the empire’s
sanctuary of strength (Dan 11:31).

The power of the empire was committed
to the carrying on of the work before
mentioned. “And they shall pollute
the sanctuary of strength,” or Rome. If
this applies to the barbarians, it was
literally fulfilled; for Rome was sacked
by the Goths, and Vandals, and the
imperial power of the West ceased
through the conquest of Rome by
Odoacer. Or if it refers to those rulers of
the empire who were working in behalf
of the papacy against the pagan and all
other opposing religions, it would
signify the removal of the seat of empire
from Rome to Constantinople, which
contributed its measure of influence to
the downfall of Rome. The passage
would then be parallel to Daniel
8:11 and Revelation 13:2.
{DAR 254.4}


America’s sanctuary of strength
is the U.S. constitution. The



A cidade era o santuário da força
do império (Dan 11:31).
O
poder
do
império
estava
comprometido com a continuidade do
trabalho antes mencionado. "E poluirão
o santuário da força," ou Roma. Se isso
se aplica aos bárbaros, foi literalmente
cumprido; Pois Roma foi saqueada pelos
godos, e os vândalos, e o poder imperial
do Ocidente cessaram com a conquista
de Roma por Odoacer. Ou se refere aos
governantes do império que estavam
trabalhando em favor do papado contra
o pagão e todas as outras religiões
opostas, significaria a remoção da sede
do
império
de
Roma
para
Constantinopla, que contribuiu com sua
medida de influência para o Ruína de
Roma. A passagem seria então paralela
a Daniel 8:11 e Apocalipse 13: 2.”
{DAR, 254.4}



O santuário da força da América
é a constituição dos EUA. A
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constitution is “burnt” when it is
repudiated at the MC (MC-SL).
“And he had two horns like a lamb.” The
lamblike
horns
indicate
youth,
innocence,
and
gentleness,
fitly
representing the character of the United
States when presented to the prophet as
“coming up” in 1798. Among the
Christian exiles who first fled to
America and sought an asylum from
royal
oppression
and
priestly
intolerance were many who determined
to establish a government upon the
broad foundation of civil and religious
liberty. Their views found place in the
Declaration of Independence, which sets
forth the great truth that “all men are
created equal” and endowed with the
inalienable right to “life, liberty, and the
pursuit of happiness.” And the
Constitution guarantees to the people
the right of self-government, providing
that representatives elected by the
popular vote shall enact and administer
the laws. Freedom of religious faith was
also garanted, every man being
permitted to worship God according to
the
dictates
of
his
conscience.
Republicanism
and
Protestantism
became the fundamental principles of
the nation. These principles are
the secret of its power and prosperity.
The oppressed and downtrodden
throughout Christendom have turned to
this land with interest and hope.
Millions have sought its shores, and the
United States has risen to a place among
the most powerful nations of the
earth. {GC 441.1}





The burning of Rome paved the
way for Nero to falsely accuse the
Christians and persecute them.
The same will take place
following the abrogation of the
U.S. constitution at the Midnight
Cry.
Priests persecuted at Midnight
and Adventists persecuted at the
Midnight Cry (Matt 7:1-2, Isa 33:1).

Reign of Four Emperors – SL

constituição
é
"queimada"
quando é repudiada no CM (CMLD).
“E tinha dois chifres semelhantes aos de
um cordeiro.” Os chifres semelhantes
aos do cordeiro indicam juventude,
inocência
e
brandura,
o
que
apropriadamente representa o caráter
dos
Estados
Unidos,
quando
apresentados ao profeta como estando a
“subir” em 1798. Entre os exilados
cristãos que primeiro fugiram para a
América do Norte e buscaram asilo
contra a opressão real e a intolerância
dos sacerdotes, muitos havia que se
decidiram a estabelecer um governo
sobre o amplo fundamento da liberdade
civil e religiosa. Suas idéias tiveram
guarida
na
Declaração
da
Independência, que estabeleceu a
grande verdade de que “todos os
homens são criados iguais”, e dotados
de inalienável direito à “vida, liberdade,
e procura de felicidade.” E a
Constituição garante ao povo o direito
de governar-se a si próprio, estipulando
que os representantes eleitos pelo voto
do povo façam e administrem as leis.
Foi também concedida liberdade de fé
religiosa, sendo permitido a todo
homem adorar a Deus segundo os
ditames
de
sua
consciência.
Republicanismo
e
protestantismo
tornaram-se os princípios fundamentais
da nação.
Estes princípios são o
segredo de seu poder e prosperidade. Os
oprimidos e desprezados de toda a
cristandade têm-se volvido para esta
terra com interesse e esperança.
Milhões têm aportado às suas praias, e
os Estados Unidos alcançaram lugar
entre as mais poderosas nações da
Terra. {GC 441.1}


A queima de Roma preparou o
caminho para Nero acusar
falsamente
os
cristãos
e
persegui-los.
O
mesmo
acontecerá após a revogação da
constituição dos EUA no Clamor
da Meia-Noite.
 Sacerdotes perseguidos à MeiaNoite e Adventistas perseguidos
no Clamor da Meia-Noite (Mt 7:12, Isa 33:1).
Reinado de Quatro Imperadores - DD
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 70AD; SL.
 Against Greece - Daniel 11:2-4.
 Four winds – Political Strife.
Not long after this, Nero sailed on his
infamous expedition to Greece, where
he disgraced himself and his kingdom by
contemptible and debasing frivolity.
Returning to Rome with great pomp, he
surrounded himself with his courtiers
and engaged in scenes of revolting
debauchery. In the midst of this revelry
a voice of tumult in the streets was
heard. A messenger dispatched to learn
the cause, returned with the appalling
news that Galba, at the head of an army,
was marching rapidly upon Rome, that
insurrection had already broken out in
the city, and that the streets were filled
with
an
enraged
mob,
which,
threatening death to the emperor and all
his supporters, was rapidly approaching
the palace.” – {AA 496.2}
The Year of the Four Emperors was a
year in the history of the Roman Empire,
AD 69, in which four emperors ruled in
succession: Galba, Otho, Vitellius, and
Vespasian. The suicide of emperor Nero,
in 68, was followed by a brief period of
civil war, the first Roman civil war since
Mark Antony's death in 30 BC. Between
June of 68 and December of 69, Rome
witnessed the successive rise and fall of
Galba, Otho, and Vitellius until the final
accession of Vespasian, first of the
Imperial Flavian dynasty, in July 69. The
social, military and political upheavals of
the
period
had
Empire-wide
repercussions, which included the
outbreak of the Batavian rebellion. Wikipedia





70 d.C.; DD.
Contra a Grécia - Daniel 11:2-4.
Quatro ventos - conflito político.

Não muito tempo depois disso, Nero deu
início à sua ignominiosa expedição à
Grécia, onde desonrou a si e ao seu
reino em desprezíveis e vis frivolidades.
Retornando a Roma com grande pompa,
cercou-se de seus cortesãos e se
entregou a cenas de revoltante
devassidão. Em meio a essa orgia,
ouviu-se nas ruas uma voz de tumulto.
Um mensageiro despachado para se
informar da causa, voltou com novas de
empalidecer, dizendo que Galba, à
frente
de
um
exército,
estava
marchando rapidamente sobre Roma, e
que a insurreição havia já irrompido na
cidade, estando as ruas cheias de uma
multidão enraivecida que, ameaçando
de morte o imperador e todos os que o
cercavam, se estava rapidamente
aproximando do palácio.” {AA, 278.5}
O Ano dos Quatro Imperadores foi um
ano na história do Império Romano, 69
dC, em que quatro imperadores
governaram em sucessão: Galba, Otho,
Vitellius e Vespasiano. O suicídio do
imperador Nero, em 68, foi seguido por
um breve período de guerra civil, a
primeira guerra civil romana desde a
morte de Marco Antônio em 30 aC.
Entre junho de 68 e dezembro de 69,
Roma
testemunhou
a
sucessiva
ascensão e queda de Galba, Otho e
Vitellius até a última ascensão de
Vespasiano, primeiro da dinastia
Flaviana Imperial, em julho de 69. As
convulsões sociais, militares e políticas
do Período teve repercussões por todo o
Império, que incluíram o inicio da
rebelião Batava. - Wikipedia



Civil War is marked at the SL as a
civil war took place in the year of
four emperors.





Vespasian ruled from 69 – 79 AD.
He was the emperor whose son
(Titus) destroyed Jerusalem in 70
AD.



A guerra civil é marcada no DD
como uma guerra civil que
ocorreu no ano de quatro
imperadores.
Vespasiano governou de 69 a 79
dC. Ele era o imperador cujo filho
(Tito) destruiu Jerusalém em 70
dC.
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TIDINGS OUT OF THE
NORTH

RUMORES DO NORTE

Seven Thunders Defined:

Sete Trovões Definidos:

“The special light given to John which
was expressed in the seven thunders
was a delineation of events which
would transpire under the first and
second angels’ messages.” {MR19 320.3}

“A luz especial dada a João, expressa
nos setes trovões, foi uma delineação
dos eventos que ocorreriam sob a
primeira
e
segunda
mensagens
angélicas.” {7BC 320.3}

“After these seven thunders uttered
their voices, the instruction comes to
John as to Daniel in regard to the little
book: “Seal up those things which the
seven thunders uttered.” These relate to
future events which will be disclosed in
their order.” – {MR19 320.1}

“Após os sete trovões emitirem as suas
vozes, a ordem veio a João como a
Daniel em relação ao livrinho: “'Sela as
coisas que os sete trovões falaram.’” Isso
se relaciona a eventos futuros que serão
abertos em sua ordem." The Seventhday Adventist Bible Commentary,
volume 7, 971.” – {MR19 320.1}

* The seven thunders represent the *Estes sete trovões representam os
events of Millerite history, and events of eventos da história Milerita, e eventos
our history.
da nossa história.

Cyrus – 1989

Ciro - 1989

“Daniel’s prayer had been offered “in
the first year of Darius” (verse 1), the
Median monarch whose general, Cyrus,
had wrested from Babylonia the scepter
of universal rule. The reign of Darius
was honored of God. To him was sent
the angel Gabriel, “to confirm and to

“A oração de Daniel fora oferecida “no
primeiro ano de Dario” (verso 1), o
monarca Medo cujo general, Ciro, tinha
arrebatado de Babilônia o cetro do
governo universal. O reinado de Dario
foi honrado por Deus Para ele foi
enviado o anjo Gabriel, “para animá-lo e
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strengthen him.” Daniel 11:1. Upon his
death, within about two years of the fall
of Babylon, Cyrus succeeded to the
throne, and the beginning of his reign
marked the completion of the seventy
years since the first company of
Hebrews
had
been
taken
by
Nebuchadnezzar from their Judean
home to Babylon.

fortalecê-lo.” Daniel 11:1. Após a sua
morte, cerca de dois anos após a queda
de Babilônia, Ciro sucedeu ao trono, e o
início de seu reinado marcou a
conclusão dos setenta anos desde que a
primeira companhia de hebreus havia
sido levada da Judéia para a Babilônia
por Nabucodonosor.

The deliverance of Daniel from the den
of lions had been used of God to create a
favorable impression upon the mind of
Cyrus the Great. The sterling qualities of
the man of God as a statesman of
farseeing ability led the Persian ruler to
show him marked respect and to honor
his judgment. And now, just at the time
God had said He would cause His
temple at Jerusalem to be rebuilt, He
moved upon Cyrus as His agent to
discern the prophecies concerning
himself, with which Daniel was so
familiar, and to grant the Jewish people
their liberty.” – {PK 556.4, 557.1}

A liberação de Daniel da cova os leões
tinha sido usada por Deus para criar
uma impressão favorável na mente de
Ciro, o Grande. As verdadeiras
qualidades do homem de Deus como um
estadista de habilidade e de visão
distante, levaram o governante persa a
mostrar-lhe respeito marcado e honrar
seu julgamento.
E agora, justo no
tempo em que Deus tinha dito que faria
fosse o Seu templo em Jerusalém
reconstruído, Ele moveu Ciro como Seu
instrumento para discernir as profecias
com respeito a ele mesmo, com as quais
Daniel estava tão familiarizado, e a
conceder ao povo judeu a sua
libertação.” – {PR 283.2 e 3}

“Today the church of God is free to carry
forward to completion the divine plan
for the salvation of a lost race. For many
centuries God’s people suffered a
restriction of their liberties. The
preaching of the gospel in its purity was
prohibited, and the severest of penalties
were visited upon those who dared
disobey the mandates of men. As a
consequence, the Lord’s great moral
vineyard
was
almost
wholly
unoccupied. The people were deprived
of the light of God’s word. The darkness
of error and superstition threatened to
blot out a knowledge of true religion.
God’s church on earth was as verily in
captivity during this long period of
relentless persecution as were the
children of Israel held captive in
Babylon during the period of the exile.”
– {PK 714.1}

“Hoje, a igreja de Deus é livre para levar
adiante a conclusão do plano divino
para a salvação de uma raça perdida. Por
muito séculos o povo de Deus sofreu
restrição de suas liberdades. A pregação
do evangelho em sua pureza foi
proibida, e severas penas foram
visitadas sobre aqueles que ousaram
desobedecer os mandamentos de
homens Como consequência’a grande
vinha moral do Senhor, foi quase
inteiramente desocupada. As pessoas
foram privadas da luz da palavra de
Deus. A escuridão do erro e da
superstição
ameaçava
apagar
o
conhecimento da verdadeira religião.
A’igreja de Deus na Terra esteve tão
verdadeiramente em cativeiro durante
este longo período de feroz perseguição,
como estiveram os filhos de Israel em
Babilônia durante o período do exílio.”
{PR 366}

“The “man of sin,” which is also styled
“the mystery of iniquity,” “the son of
perdition,”
and
“that
wicked,”
represents the papacy, which, as
foretold in prophecy, was to maintain its
supremacy for 1260 years. This period

“O “homem do pecado,” que também é
denomidado “o mistério da iniquidade,”
“o filho da perdição,” e “aquele
perverso,” representa o papado, que,
como predito na profecia, iria manter a
sua supremacia por 1260 anos. O período
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ended in 1798. The coming of Christ
could not take place before that time.
Paul covers with his caution the whole
of the Christian dispensation down to
the year 1798. It is this side of that time
that the message of Christ’s second
coming is to be proclaimed. No such
message has ever been given in past
ages. Paul, as we have seen, did not
preach it; he pointed his brethren into
the then far-distant future for the
coming of the Lord. The Reformers did
not proclaim it. Martin Luther placed the
judgment about three hundred years in
the future from his day. But since 1798
the book of Daniel has been unsealed,
knowledge of the prophecies has
increased, and many have proclaimed
the solemn message of the judgment
near.” – {GC 356.2}

terminou em 1798. O advento de Cristo
não pode ter lugar antes desse tempo.
Paulo cobre, com sua cautela, toda a
dispensação cristã até o ano de 1798. É
naquele tempo que a mensagem do
segundo advento de Cristo deve ser
proclamada.
Nenhuma mensagem
como essa jamais foi dada em eras
passadas. Paulo, como vimos, não o
pregou; Ele apontou a seus irmãos para
o então futuro distante, para a vinda do
Senhor. Os reformadores não a
proclamaram. Martinho Lutero admitiu
o juízo para mais ou menos trezentos
anos no futuro, a partir de seu tempo.
Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi
descerrado,
aumentou-se
o
conhecimento das profecias, e muitos
têm proclamado a mensagem solene do
juízo próximo.” {GC 356.2}



Ascent of Cyrus to the throne
marks end of 70 years captivity
(ToE).



A ascenção de Ciro ao trono,
marca o fim dos 70 anos de
cativeiro (TDF)



70 year captivity parallels 1260
which ended in 1798 (ToE).



Os 70 anos anos de cativeiro se
paralelam com os 1260 anos, que
terminaram em 1798 (TDF).



Cyrus experienced an Increase of
Knowledge
paralleling
the
opening of the book of Daniel in
1798.



Ciro experimentou um Aumento
do Conhecimento, que tem seu
paralelo na abertura do livro de
Daniel em 1798.

Cambyses — IoK

Cambises — AdC

“All that heaven could do in behalf of
the people of God was done. The victory
was finally gained; the forces of the
enemy were held in check all the days
of Cyrus, and all the days of his son
Cambyses, who reigned about seven
and a half years. This was a time of
wonderful opportunity for the Jews. The
highest agencies of heaven were
working on the hearts of kings, and it
was for the people of God to labor with
the utmost activity to carry out the
decree of Cyrus. They should have
spared no effort to restore the temple
and its services, and to reestablish
themselves in their Judean homes. But
in the day of God’s power many proved
unwilling…During
the
reign
of
Cambyses the work on the temple
progressed slowly.” – {PK 571.2 572.2}

“Tudo o que o céu poderia fazer em
favor do povo de Deus foi feito. A
vitória foi finalmente ganha; tAs forças
do inimigo foram mantidas em cheque
todos os dias de Ciro, e todos os dias de
seu filho Cambises, que reinou cerca de
sete anos e meio. Este foi um tempo de
maravilhosas oportunidades para os
judeus. As maiores agências do céu
estavam trabalhando nos corações dos
reis, e era para o povo de Deus trabalhar
com a maior atividade para executar o
decreto de Ciro. Eles não deveriam ter
poupado esforços para restaurar o
templo
e
seus
serviços,
e
restabelecerem-se nas suas casas em
Judá. Mas no dia do poder de Deus,
muitos se provaram mal dispostos.[...]
Durante o reinado de Cambises, o
trabalho
do
templo
progrediu
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lentamente.” – {PR 291.2}


Cyrus and Cambyses are tied
together by inspiration as ToE
and IoK are tied together.



During the reign of Cambyses the
work progressed slowly.
o

Similarly, when Miller had
an increase of knowledge
on the prophecies from
1816– 1818, the work for
that time was moving at a
slow pace.

o

Following the collapse of
the Soviet Union, the work
of
this
movement
progressed
slowly,
notwithstanding
the
increase of knowledge on
Daniel 11:40–45 which
was understood in 1992.



Ciro
e
Cambises
estão
atados/amarrados
juntamente
pela inspiração, assim como o
Tempo do Fim (TDF) e o Aumento
do Conhecimento (AdC), também
estão
juntamente
atados/amarrados.



Durante o reinado de Cambises, o
trabalho progrediu lentamente.
o

Da mesma forma, quando
Miller teve um aumento
de conhecimento sobre as
profecias de 1816 – 1818, o
trabalho para esse tempo
estava se movendo em um
ritmo lento.

o

Após o colapso da União
Soviética, o trabalho deste
movimento
progrediu
lentamente, apesar do
aumento de conhecimento
sobre Daniel 11:40 -45 o
qual foi entendido em
1992.

False Smerdis — Formalisation of the
Message

Falso Esmerdis — Formalização da
Mensagem.

During the reign of Cambyses the work
on the temple progressed slowly. And
during the reign of the false Smerdis
(called Artaxerxes in Ezra 4:7) the
Samaritans induced the unscrupulous
impostor to issue a decree forbidding
the Jews to rebuild their temple and
city. {PK 572.2}

Durante o reinado de Cambises, o
trabalho progrediu lentamente. E
durante o reinado do falso Smerdis
(chamado Artaxerxes em Esdras 4:7) os
samaritanos induziram o inescrupuloso
impostor a baixar um decreto proibindo
os judeus de reconstruir seu templo e
cidade. {PR 291.2}

Ezekiel 37:7, 8; Matthew 3:1–12;

Ezequiel 37:7 e 8; Mateus 3:1 - 12;

David’s first anointing.

Primeira unção de Davi.



According to Ezekiel’s message,
in the time of the first message
there is a noise (a voice) and a
shaking.



John’s message was a voice
crying in the wilderness and was
met with opposition from the
leadership of his day and age.



David’s first anointing lines up



De acordo com a mensagem de
Ezequiel, no tempo da primeira
mensagem existe um barulho
(uma voz) e um tremor.



A mensagem de João foi uma voz
que clamava no deserto e foi
confrontada com oposição pela
liderança religiosa de seu tempo.



A primeira unção de David
alinha-se com a história de 1989–
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with the history of 1989–9/11 and
confirms the fact that within this
history there is a controversy
over the first message. This is
illustrated by Saul’s response to
David after this anointing.

11/9 e confirma o fato de que
dentro desta história há uma
controvérsia sobre a primeira
mensagem. Isso é ilustrado pela
resposta de Saul para Davi depois
de sua unção.



The formalised message is the
first message of a reform
movement, and based on the
above lines controversy and
opposition are attached to it.



A mensagem formalizada é a
primeira mensagem de um
movimento de reforma, e com
base
nas
linhas
acima,
controvérsia e oposição são
anexados à ela.



In the reign of False Smerdis, we
see an opposition to the work
committed to the Jews, and in
this sense, the events of his
history
can
illustrate
the
dynamics associated with the
formalisation of the message—it
is put together and presented
within
the
context
of
controversy.



No reinado do Falso Smerdis,
vemos uma oposição ao trabalho
comprometido com os judeus e,
nesse sentido, os acontecimentos
de sua história podem ilustrar a
dinâmica
associada
à
formalização da mensagem que é
reunida
e
apresentada
no
contexto de controvérsia.





This was the case with the
message of Daniel 11:40–45.

Este foi o caso com a mensagem
de Daniel 11:40-45.

Darius Hystapses — 9/11

Dario Histapes 11/9

Ezra 5:6

Esdras 5:6

“And now, many years later, the Lord
was preparing the way for these
thousands who had lingered, to return.
A chain of circumstances was rapidly
leading to the confirmation of the
decree of Cyrus and the issuance of a
second decree by Darius Hystaspes.” –
{RH 12/26/1907, par.16}

“E agora, muitos anos depois, o Senhor
estava preparando um caminho para
esses milhares que demoraram, para
retornar." Uma cadeia de circunstâncias
estava
rapidamente
levando
à
confirmação do decreto de Ciro e
emissão de um segundo decreto por
Dario Histapes.” – {RH 12/26/1907,
par.16}

“In the seventh chapter of Ezra the
decree is found. Verses 12-26. In its
completest form it was issued by
Artaxerxes, king of Persia, 457 B.C. But
in Ezra 6:14 the house of the Lord at
Jerusalem is said to have been built
“according to the commandment
[“decree,” margin] of Cyrus, and Darius,
and Artaxerxes king of Persia.” These
three kings, in originating, reaffirming,
and completing the decree, brought it to
the perfection required by the prophecy
to mark the beginning of the 2300 years.
Taking 457 B.C., the time when the
decree was completed, as the date of the
commandment, every specification of

"No sétimo capítulo de Esdras acha-se o
decreto. Versos 12 - 26. Em sua forma
completa
foi
promulgado
por
Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 antes
de Cristo. Mas em Esdras 6:14, se diz ter
sido a casa do Senhor em Jerusalém
edificada
“conforme
o
mandato
[“decreto, como se poderia traduzir] de
Cirto e de Dario, e de Artaxerxes, rei da
Pérsia.” Estes três reis, originando,
confirmando e completando o decreto,
deram-lhe a perfeição exigida pela
profecia para assinalar o início dos 2.300
anos. Tomando-se o ano 457 antes de
Cristo, tempo em que se completou o
decreto, como data da ordem, viu-se ter-
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the prophecy concerning the seventy se cumprido toda a especificação da
weeks was seen to have been fulfilled.” profecia relativa às setenta semanas.” –
– {GC 326.3}
{GC 326.3}
Forty-two thousand three hundred and
sixty persons, enough to people quite a
respectable city, returned, under the
proclamation of Cyrus, to the site of
Jerusalem, to rebuild the house of the
Lord. And the sacred vessels which had
been taken away were also restored.
Ezra 5:13-15. Fifty-two years after the
complete destruction of the first temple,
the foundation of the second was laid by
Zerubbabel. The prophets, Haggai and
Zechariah, encouraged the builders.
Ezra 5:1; 6:14. Hindered fifteen years
through the influence of the Samaritans
and others, it was at length finished and
dedicated in the sixth year of Darius
Hystaspes, B.C.515, twenty-one years
after its commencement. {1898 UrS, LUJ
79.1}


Temple finished under Darius
Hystapses
paralleling
the
commencement of the building
of the temple at 911 (Êx 40:1-2, 17).

Quarenta e duas mil trezentas e
sessenta pessoas. Quantidade bastante
suficiente de pessoas para uma cidade
respeitável voltar, sob a proclamação de
Ciro, para Jerusalém, para reconstruir a
casa do Senhor E os vasos sagrados que
haviam sido levados, também foram
restaurados. Esdras 5:13 - 15. Cinquenta
e dois anos após a destruição completa
do primeiro templo, o fundamento do
segundo templo foi posto por Zorobabel.
Os
profetas
Ageu
e
Zacarias,
encorajaram os construtores. Esdras 5:1;
6:14. Impedido por quinze anos pela
influência dos samaritanos e outros, foi
terminado e dedicado no sexto ano de
Darius Hystaspes, 515 AC. vinte e um
anos após seu começo. {1898 UrDS, LUJ
79.1}


O templo terminou sob Dario
Histapes em paralelo com o
começo da edificação do templo
em 11/9 (Ex 40: 1-2, 17).

Such were the conditions existing
during the early part of the reign of
Darius Hystaspes. Spiritually as well as
temporally, the Israelites were in a
pitiable state. So long had they
murmured and doubted; so long had
they chosen to make personal interests
first, while viewing with apathy the
Lord's temple in ruins, that many had
lost sight of God's purpose in restoring
them to Judea; and these were saying,
"The time is not come, the time that the
Lord's house should be built." Haggai 1:2.
{PK 573.2}

Tais foram as condições existentes
durante a primeira parte do reinado de
Dario Histaspes. Tanto do ponto de vista
espiritual quando temporal, os israelitas
estavam em estado deplorável. Tanto
haviam murmurado e duvidado; tanto
tempo tinham escolhido tratar de
interesses pessoais primeiro, enquanto
contemplavam com apatia o templo do
Senhor em ruínas, que muitos haviam
perdido de vista o propósito de Deus em
fazê-los retornar à Judéia; e esses
estavam dizendo: “Não veio ainda o
tempo, o tempo em que a casa do Senhor
deve ser edificada”. Ageu 1:2. {PR 291.4}

For over a year the temple was
neglected and well-nigh forsaken. The
people dwelt in their homes and strove
to attain temporal prosperity, but their
situation was deplorable. Work as they
might they did not prosper. The very
elements of nature seemed to conspire
against them. Because they had let the
temple lie waste, the Lord sent upon
their substance a wasting drought. God
had bestowed upon them the fruits of
field and garden, the corn and the wine

Por mais de um ano o templo foi
negligenciado, e quase abandonado. O
povo habitava em seus lares, e tudo
fazia
por
alcançar
prosperidade
temporal; mas sua situação era
deplorável. Por mais que trabalhassem
não
prosperavam.
Os
próprios
elementos da natureza, pareciam
conspirar contra eles. Visto que haviam
permitido continuasse o templo em
ruínas, o Senhor enviou sobre seus
recursos uma ruinosa estiagem. Deus
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and the oil, as a token of His favor; but
because they had used these bountiful
gifts so selfishly, the blessings were
removed. {PK 573.1}

lhes havia concedido os frutos do campo
e dos pomares, o milho, o vinho, o óleo,
como um sinal do Seu favor; mas como
usassem essas abundantes dádivas tão
egoistamente, a bênção foi retirada. {PR
291.3}

Such were the conditions existing
during the early part of the reign of
Darius Hystaspes. Spiritually as well as
temporally, the Israelites were in a
pitiable state. So long had they
murmured and doubted; so long had
they chosen to make personal interests
first, while viewing with apathy the
Lord's temple in ruins, that many had
lost sight of God's purpose in restoring
them to Judea; and these were saying,
"The time is not come, the time that the
Lord's house should be built." Haggai 1:2.
{PK 573.2}

Tais foram as condições existentes
durante a primeira parte do reinado de
Dario Histaspes. Tanto do ponto de
vista espiritual quando temporal, os
israelitas estavam em estado deplorável.
Tanto haviam murmurado e duvidado;
tanto tempo tinham escolhido tratar de
interesses pessoais primeiro, enquanto
contemplavam com apatia o templo do
Senhor em ruínas, que muitos haviam
perdido de vista o propósito de Deus em
fazê-los retornar à Judéia; e esses
estavam dizendo: “Não veio ainda o
tempo, o tempo em que a casa do Senhor
deve ser edificada”. Ageu 1:2.{PR 291.4}

Revelation 3:14-20

Apocalipse 3:14 - 20.



The Jews were in a Laodicean
condition in the time of Darius
Hystapses.



Os Judeus estavam na condição
laodiceana no timpo de Dario
Histapses.



This typifies 911 when the third
angel (the Laodicean message)
was empowered.



Isso tipifica 11/9 quando o
terceiro anjo (a mensagem de
Laodicéia) foi fortalecida.

Xerxes the Great — Midnight

Xerxes o Grande — Meia-noite.

• Xerxes ruled 21 years. The number 21 • Xerxes reinou por 21 anos. O número
is a symbol of Midnight (21st July
21 é um símbolo da Meia-noite (21 de
1844).
julho 1844).
“Meanwhile conditions in the MedoPersian realm were rapidly changing.
Darius Hystaspes, under whose reign
the Jews had been shown marked favor,
was succeeded by Xerxes the Great. It
was during his reign that those of the
Jews who had failed of heeding the
message to flee were called upon to face
a terrible crisis. Having refused to take
advantage of the way of escape God had
provided, now they were brought face to
face with death.” – {PK 600.1}

“Nesse tempo, as condições no reino da
Medo-Pérsia
estavam
rapidamente
mudando. Dario Histaspes, sob cujo
reinado os judeus tinham recebido
mostras de evidente favor, foi sucedido
por Xerxes o Grande. Foi durante o seu
reinado que aqueles judeus que haviam
deixado de atender à mensagem para
fugir, foram chamados a enfrentar
terrível crise. Tendo recusado tomar
vantagem do caminho de escape que
Deus havia provido, foram agora postos
face a face com a morte.” – {PR 307.2}

“It is in a crisis that character is
revealed. When the earnest voice
proclaimed at midnight, “Behold, the
bridegroom cometh; go ye out to meet
him,” and the sleeping virgins were

“Numa crise é que o caráter é revelado.
Quando a voz ardorosa proclamou à
meia-noite, “Aí vem o Esposo! Saí-lhe ao
encontro<” e as virgens adormecidas
ergueram-se de sua sonolência, foi visto
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roused from their slumbers, it was seen
who had made preparation for the
event. Both parties were taken
unawares; but one was prepared for the
emergency, and the other was found
without preparation. So now, a sudden
and unlooked-for calamity, something
that brings the soul face to face with
death, will show whether there is any
real faith in the promises of God. It will
show whether the soul is sustained by
grace. The great final test comes at the
close of human probation, when it will
be too late for the soul’s need to be
supplied.” – {COL 412.1}


Crisis
typifying
Midnight
occurred during the reign of
Xerxes the Great (Ahasuerus).

quem fizera a preparação para o evento.
Ambos os grupos foram tomados de
surpresa; porém, um estava preparado
para a emergência, e o outro não. Assim
agora uma calamidade repentina e
imprevista, alguma coisa que põe a
pessoa face a face com a morte,
mostrará se há fé real nas promessas de
Deus. Mostrará se está sustida na graça.
A grande prova final virá no fim do
tempo da graça, quando será tarde
demais
para
se
suprirem
as
necessidades do espírito.” – {PJ 224.2}



A Crise tipificando a meia-noite
ocorreu durante o reinado de
Xerxes o Grande (Assuero)

The events that followed in rapid
succession, — the appearance of Esther
before the king, the marked favor
shown her, the banquets of the king and
queen with Haman as the only guest,
the troubled sleep of the king, the public
honor shown Mordecai, and the
humiliation and fall of Haman upon the
discovery of his wicked plot,--all these
are parts of a familiar story. God
wrought marvelously for His penitent
people; and a counter decree issued by
the king, allowing them to fight for their
lives, was rapidly communicated to
every part of the realm by mounted
couriers, who were "hastened and
pressed
on
by
the
king's
commandment." "And in every province,
and in every city, whithersoever the
king's commandment and his decree
came, the Jews had joy and gladness, a
feast and a good day. And many of the
people of the land became Jews; for the
fear of the Jews fell upon them." Esther
8:14, 17. {PK 602.1}

Os acontecimentos que se seguiram em
rápida sucessão — a apresentação de
Ester perante o rei, o assinalado favor a
ela mostrado, os banquetes do rei e da
rainha com Hamã como o único
comensal, o sono perturbado do rei, a
honra pública mostrada a Mardoqueu, e
a humilhação e queda de Hamã após a
descoberta de sua ímpia trama — tudo
pertence a uma história familiar. Deus
operou maravilhosamente por Seu
penitente povo; e um decreto em
contrapartida
baixado
pelo
rei,
permitindo-lhes lutar por sua vida, foi
rapidamente comunicado a toda parte
do reino por correios a cavalo, que
“apressuradamente saíram, impelidos
pela palavra do rei”. E “em toda a
província, e em toda a cidade, aonde
chegava a palavra do rei e a sua ordem,
havia entre os judeus alegria e gozo,
banquetes e dias de folguedo; e muitos,
entre os povos da terra, se fizeram
judeus, porque o temor dos judeus tinha
caído sobre eles”. Ester 8:14, 16." {PR
308.2}

The decree that will finally go forth
against the remnant people of God will
be very similar to that issued by
Ahasuerus against the Jews. Today the
enemies of the true church see in the
little company keeping the Sabbath
commandment, a Mordecai at the gate.
The reverence of God's people for His
law is a constant rebuke to those who
have cast off the fear of the Lord and are

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
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trampling on His Sabbath. {PK 605.2}

pisando o Seu sábado. {PR 309.1}

Satan will arouse indignation against
the minority who refuse to accept
popular customs and traditions. Men of
position and reputation will join with
the lawless and the vile to take counsel
against the people of God. Wealth,
genius, education, will COMBINE to
cover them with contempt. Persecuting
rulers, ministers, and church members
will conspire against them. With voice
and pen, by boasts, threats, and ridicule,
they will seek to overthrow their faith.
By false representations and angry
appeals, men will STIR UP the passions
of the people. Not having a "Thus saith
the Scriptures" to bring against the
advocates of the Bible Sabbath, they will
resort to oppressive enactments to
supply the lack. To secure popularity
and patronage, legislators will yield to
the demand for Sunday laws. But those
who fear God, cannot accept an
institution that violates a precept of the
Decalogue. On this battlefield will be
fought the last great conflict in the
controversy between truth and error.
And we are not left in doubt as to the
issue. Today, as in the days of Esther
and Mordecai, the Lord will vindicate
His truth and His people. {PK 605.3}

Satanás suscitará indignação contra a
minoria que recusa aceitar costumes
populares e tradições. Homens de
posição e reputação unir-se-ão com os
marginais e os vis para tomar conselho
contra o povo de Deus. Riqueza, gênio,
educação, combinar-se-ão para cobri-los
de
desprezo.
Governantes
perseguidores, pastores e membros de
igreja conspirarão contra eles. De viva
voz e pela pena, ameaças e ridículo,
procurarão
subverter-lhes
a
fé.
Mediante falsas representações e irados
apelos, os homens suscitarão as paixões
do povo. Não possuindo um “Assim
dizem as Escrituras” para apresentar
contra os advogados do sábado bíblico,
eles recorrerão a opressivos preceitos de
lei que lhes supram a falta. Afim de
assegurar popularidade e sua aprovação,
os legisladores se renderão aos reclamos
de leis dominicais. Mas os que temem a
Deus não podem aceitar uma instituição
que viole um preceito do Decálogo.
Neste campo se travará o último grande
conflito na controvérsia entre a verdade
e o erro. E nós não somos deixados em
dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como
nos dias de Ester a Mardoqueu, o Senhor
vindicará Sua verdade e Seu povo. {PR
309.2}

Prediction before Midnight – Tidings
out of the North

Predição antes da Meia-noite –
Rumores do Norte

The prophet is now inspired with an
earnest message to the children of Israel
who are still in Babylon, the land of
their captivity. At the time the decree of
Cyrus was given, nearly a score of years
before, only a comparatively small
number, a mere "remnant," had returned
to Judea. By far the greater portion had
failed of discerning the opening
providence of God, as revealed in the
decree of King Cyrus. They had chosen
to remain behind, in a heathen land,
rather than to return to Jerusalem. {RH,
12/26/1907 par 15}

O profeta agora é inspirado com uma
mensagem sincera aos filhos de Israel
que ainda estão em Babilônia, a terra de
seu cativeiro. No momento em que o
decreto de Ciro fora dado, quase dez
anos antes, apenas um número
comparativamente pequeno, um mero
"remanescente", havia retornado à
Judéia. De longe, a maior parte tinha
falhado em discernir a providência de
abertura de Deus, como revelado no
decreto do rei Ciro. Haviam escolhido
ficar para trás, em terra pagã, em vez de
voltarem a Jerusalém. {RH, 12/26/1907
par 15}

“Their [the exiles’] efforts were brought "Seus esforços [os exilados] foram
to the notice of Darius Hystaspes, who trazidos ao conhecimento de Dario
was the monarch ruling at that time; Histaspes, que era o monarca que
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and he was impressed to issue a second
decree, fully as favorable as the one
issued by Cyrus over twenty years
before. Thus did God, in mercy, provide
another wonderful opportunity for the
Jews in the Medo-Persian capital, and
throughout the provinces, to return to
the land whence they had been carried
captive. And the Lord not only wrought
a change of feeling in the hearts of men
in authority, so that they favored the
Jews in their realm; but he also inspired
Zechariah, his prophetic messenger, to
plead with them most earnestly to flee
from their Babylonian surroundings,
and return to Jerusalem.” – {RH
01/23/1908, par. 6}

governava naquele tempo; e ficou
impressionado em emitir um segundo
decreto, tão favorável como o emitido
por Ciro, vinte anos antes. Assim, Deus,
em misericórdia, proporcionou outra
oportunidade maravilhosa para os
judeus na capital medo-persa, e em
todas as províncias, retornar à terra de
onde foram levados cativos. E o Senhor
não só operou uma mudança de
sentimento nos corações dos homens
em autoridade, de modo que eles
favoreciam os judeus em seu reino; mas
também inspirou a Zacarias, seu
mensageiro profético, a pedir-lhes que
se afastassem fervorosamente do seu
ambiente babilônico e voltassem a
Jerusalém ". {RH 01/23/1908, par. 6}

And now, many years later, the Lord
was preparing the way for these
thousands who had lingered, to return.
A chain of circumstances was rapidly
leading to the confirmation of the
decree of Cyrus and the issuance of a
second decree by Darius Hystaspes. The
Lord foresaw the troublous times that
would soon follow in the reign of
Xerxes--the Ahasuerus of the book of
Esther. And so, in a time of special favor
and opportunity, the message was given
through Zechariah: - {RH, 12/26/1907 par
16}

E agora, muitos anos depois, o Senhor
estava preparando o caminho para esses
milhares que haviam permanecido, para
retornar. Uma cadeia de circunstâncias
estava
rapidamente
levando
à
confirmação do decreto de Ciro e à
emissão de um segundo decreto por
Dario Histaspes. O Senhor previu os
tempos difíceis que logo se seguirão no
reinado de Xerxes - o Assuero do livro
de Ester. E assim, em um tempo de
especial favor e oportunidade, a
mensagem foi dada através de Zacarias:
- {RH, 12/26/1907 par 16}

"Ho, ho, come forth, and flee from the
land of the north, saith the Lord: for I
have spread you abroad as the four
winds of the heaven, saith the Lord.
Deliver thyself, O Zion, that dwellest
with the daughter of Babylon. For thus
saith the Lord of hosts: After the glory
hath he sent me unto the nations which
spoiled you: for he that toucheth you
toucheth the apple of his eye. For,
behold I will shake mine hand upon
them, and they shall be a spoil to their
servants: and ye shall know that the
Lord of hosts hath sent me." {RH,
12/26/1907 par 17}

"Ah, ah! Fugi agora da terra do norte, diz
o Senhor, porque vos espalhei pelos
quatro ventos do céu, diz o Senhor."
Livra-te, ó Sião, que habitas com a filha
de Babilônia. Porque assim diz o Senhor
dos exércitos: Depois da glória, ele me
enviou às nações que vos despojaram;
porque aquele que toca em vós toca a
menina dos seus olhos. Pois eis que eu
lhes farei estremecer a minha mão, e
eles serão despojos para os seus servos;
e sabereis que o Senhor dos exércitos
me enviou." {RH, 12/26/1907 par 17}



Psalm 102:13-16

• Salmos 102:13 – 16

Ho, Ho – Out of the cities - out of the Ah, ah – Fora das cidades - Fora das
cities
cidades.
“Out of the cities; out of the cities!” — "Fora das cidades; Fora das cidades!" —
this is the message the Lord has been esta é a mensagem que o Senhor tem me
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giving me. The earthquakes will come;
the floods will come; and we are not to
establish ourselves in the wicked cities,
where the enemy is served in every
way, and where God is so often
forgotten. The Lord desires that we shall
have clear spiritual eyesight. We must
be quick to discern the peril that would
attend the establishment of institutions
in these wicked cities. We must make
wise plans to warn the cities, and at the
same time live where we can shield our
children and ourselves from the
contaminating
and
demoralizing
influences so prevalent in these places.
— {Life Sketches 409 – 410}

dado. Virão terremotos, virão enchentes,
e não nos devemos estabelecer nas
ímpias cidades, onde o inimigo é servido
de todas as formas, e onde, com tanta
freqüência o Senhor é esquecido. O
Senhor deseja que tenhamos uma visão
clara. Devemos ser prontos em discernir
o
perigo
que
significaria
o
estabelecimento de instituições nessas
ímpias cidades. Devemos elaborar
sábios planos para advertir as cidades, e
ao mesmo tempo morar onde possamos
proteger nossos filhos e a nós mesmos
das influências contaminadoras e
corruptoras
que,
nelas,
tanto
prevalecem. — {Life Sketches 409 – 410}

Overflowing Scourge – Papacy

Dilúvio do Açoite - Papado

Isaiah 28:15, Revelation 6:8

Isaias 28:15; Apocalipse 6:8

“Before the overflowing scourge shall
come upon the dwellers of the earth, the
Lord calls upon all who are Israelites
indeed to prepare for that event. To
parents He sends the warning cry:
Gather your children into your own
houses; gather them away from those
who
are
disregarding
the
commandments of God, who are
teaching and practicing evil. Get out of
the large cities as fast as possible.” –
{AH 139.5}

"Antes quesevero castigovenha sobre os
habitantes da Terra, o Senhor convida a
todos os que são verdadeiros israelitas a
prepararem-se para o acontecimento.
Aos pais Ele envia a alarmante
advertência: Reuni vossos filhos em
vossas próprias casas; afastai-os dos que
estão desrespeitando os mandamentos
de Deus, que estão ensinando e
praticando o mal. Saí das grandes
cidades tão depressa quanto possível.
{LA 139.5}

The crisis

A Crise

“But erelong there will be such strife
and confusion in the cities, that those
who wish to leave them will not be able.
We must be preparing for these issues.
This is the light that is given me. — The
General Conference Bulletin, April 6,
1903.” – {CL 11.1}

“[...] Mas dentro em breve haverá tal luta
e confusão nas cidades, que os que as
quiserem abandonar não o poderão
fazer. Devemos estar preparando-nos
para esses acontecimentos. Essa é a luz
que me é dada. — The General
Conference Bulletin, April 6, 1903.” –
{VC 16.4}

Haggai:

Ageu:

The promise, “The hands of Zerubbabel
have laid the foundation of this house;
his hands shall also finish it,” was
literally fulfilled. Verse 9. “The elders of
the Jews builded, and they prospered
through the prophesying of Haggai the
prophet and Zechariah the son of Iddo.
And they builded, and finished it,
according to the commandment of the
God of Israel, and according to the
commandment of Cyrus, and Darius,
and Artaxerxes king of Persia. And this

A promessa: “As mãos de Zorobabel têm
fundado esta casa; também as suas
mãos a acabarão” (Zacarias 4:9), foi
literalmente cumprida. “E os anciãos dos
judeus iam edificando e prosperando
pela profecia do profeta Ageu, e de
Zacarias, filho de Ido; e edificaram a
casa e a aperfeiçoaram conforme ao
mandado do Deus de Israel, e conforme
ao mandado de Ciro e de Dario, e de
Artaxerxes rei da Pérsia. E acabou-se
esta casa no dia terceiro do mês de Adar,
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house was finished on the third day of que era o sexto ano do reinado do rei
the month Adar [the twelfth month], Dario”. Esdras 6:14, 15. {PR 304.5}
which was in the sixth year of the reign
of Darius the king.” Ezra 6:14, 15. {PK
596.1}
“Zechariah, the son of Berechiah, the
son of Iddo the prophet,” began to
prophesy “in the eighth month, in the
second year of Darius” — only a few
days after the Lord had assured the
Israelites through Haggai that the glory
of the house they were building would
be greater than the glory of the former
temple built by Solomon. Zechariah’s
first message was an assurance that
God’s word never fails, and a promise of
blessing to those who harken unto the
sure word of prophecy. {RH 12/19/1907
par 1}

"Zacarias, filho de Berequias, filho de
Ido, o profeta,” começou a profetizar “no
oitavo mês, o segundo ano de Dario” —
somente alguns dias depois de o Senhor
ter assegurado aos israelitas por meio de
Ageu que a glória da casa que eles
estavam construindo seria maior do que
a Glória do antigo templo construído por
Salomão. A primeira mensagem de
Zacarias foi a garantia de que a palavra
de Deus nunca falha, e uma promessa de
bênção para aqueles que ouvem a
palavra segura da profecia. {RH
12/19/1907 par 1}

• Zechariah and Haggai laboured • Zacarias e Ageu trabalharam em época
contemporaneously. Hence Haggai
contemporânea.
Por
isso
Ageu
can also be located at the PBM.
também pode ser localizado na
Predição Antes da Meia Noite [PAM].
Haggai 2:6-9

Ageu 2:6 - 9.

[6] For thus saith the Lord of hosts; Yet
once, it is a little while, and I will shake
the heavens, and the earth, and the sea,
and the dry land; [7] And I will shake all
nations, and the desire of all nations
shall come: and I will fill this house with
glory, saith the Lord of hosts. [8] The
silver is mine, and the gold is mine,
saith the Lord of hosts. [9] The glory of
this latter house shall be greater than of
the former, saith the Lord of hosts: and
in this place will I give peace, saith the
Lord of hosts.

[6] Porque assim diz o Senhor dos
Exércitos: Ainda uma vez, daqui a
pouco, farei tremer os céus e a terra, o
mar e a terra seca; [7] E farei tremer
todas as nações, e virão coisas preciosas
de todas as nações, e encherei esta casa
de glória, diz o Senhor dos Exércitos. [8]
Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o
Senhor dos Exércitos. [9] A glória desta
última casa será maior do que a da
primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e
neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos
Exércitos.

• “Desire of all nations” - Christ (DA • “O Desejado de todas as nações” 52.3). He comes at Midnight (mareh)
Cristo (DTN 29.1). Ele vem à meia-noite
and fills the temple with His glory
(mareh) e enche o templo com Sua
(church triumphant).
glória (igreja triunfante).
• Hence Zechariah’s prophesying
is about the establishment of the
church triumphant.

• Por isso, a profecia de Zacarias é
sobre o estabelecimento da
igreja triunfante.

• The glory of the new house
(church triumphant) will exceed
the glory of the former (SDA).

• A glória da nova casa (Igreja
Triumfante) excederá a glória da
antiga (IASD - Igreja Militante)
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Haggai 2:10-14

Ageu 2:10 - 14.

[10] In the four and twentieth day of the
ninth month, in the second year of
Darius, came the word of the Lord by
Haggai the prophet, saying, [11] Thus
saith the Lord of hosts; Ask now the
priests concerning the law, saying, [12] If
one bear holy flesh in the skirt of his
garment, and with his skirt do touch
bread, or pottage, or wine, or oil, or any
meat, shall it be holy? And the priests
answered and said, No. [13] Then said
Haggai, if one that is unclean by a dead
body touch any of these, shall it be
unclean? And the priests answered and
said, It shall be unclean. [14] Then
answered Haggai, and said, So is this
people, and so is this nation before me,
saith the Lord; and so is every work of
their hands; and that which they offer
there is unclean.

[10] Ao vigésimo quarto dia do mês
nono, no segundo ano de Dario, veio a
palavra do Senhor por intermédio do
profeta Ageu, dizendo: [11] Assim diz o
Senhor dos Exércitos: Pergunta agora
aos sacerdotes, acerca da lei, dizendo:
[12] Se alguém leva carne santa na orla
das suas vestes, e com ela tocar no pão,
ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite,
ou em outro qualquer mantimento,
porventura ficará isto santificado? E os
sacerdotes responderam: NÃO. [13] 13 E
disse Ageu: Se alguém que for
contaminado pelo contato com o corpo
morto, tocar nalguma destas coisas,
ficará ela imunda? E os sacerdotes
responderam, dizendo: Ficará imunda.
[14] Então respondeu Ageu, dizendo:
Assim é este povo, e assim é esta nação
diante de mim, diz o Senhor; e assim é
toda a obra das suas mãos; e tudo o que
ali oferecem imundo é.

• God’s people are identified as unclean.

• O povo de Deus é identificado como
imundo.

• SDA forms an image of the beast
at Midnight.
• Could also be speaking about the
foolish priests who received the
message of the second angel at
911. Their are declared “unclean”
when their probation is closed at
Midnight.

• IASD forma uma imagem da
besta na Meia-noite.
• Poderia também estar falando
sobre os sacerdotes tolos que
receberam a mensagem do
segundo anjo em 9/11. Serão
declarados “impuros” quando
sua porta da graça for fechada à
meia-noite.

Haggai 2:20-23

Ageu 2:20 – 23

[20] And again the word of the Lord
came unto Haggai in the four and
twentieth day of the month, saying, [21]
Speak to Zerubbabel, governor of Judah,
saying, I will shake the heavens and the
earth; [22] And I will overthrow the
throne of kingdoms, and I will destroy
the strength of the kingdoms of the
heathen; and I will overthrow the
chariots, and those that ride in them;
and the horses and their riders shall
come down, every one by the sword of
his brother. [23] In that day, saith the
Lord of hosts, will I take thee, O
Zerubbabel, my servant, the son of
Shealtiel, saith the Lord, and will make
thee as a signet: for I have chosen thee,

[20] E veio a palavra do Senhor segunda
vez a Ageu, aos vinte e quatro dias do
mês, dizendo: [21] Fala a Zorobabel,
governador de Judá, dizendo: Farei
tremer os céus e a terra; [22] E
transtornarei o trono dos reinos, e
destruirei a força dos reinos dos gentios;
e transtornarei os carros e os que neles
andam; e os cavalos e os seus cavaleiros
cairão, cada um pela espada do seu
irmão. [23] Naquele dia, diz o Senhor dos
Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel,
servo meu, filho de Sealtiel, diz o
Senhor, e far-te-ei como um anel de
selar; porque te escolhi, diz o Senhor dos
Exércitos.
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saith the Lord of hosts.
• Prophecy about
made a signet.

Zerubbabel

being • Profecia sobre Zorobabel sendo feito
um selo.

• Zerubbabel means “from Babylon.” He • Zorobabel significa “da Babilônia”. Ele
is a symbol of the wise priests who
é um símbolo dos sábios sacerdotes
heed the call to come out of Babylon at
que atendem a chamada para sair de
911.
Babilônia em 9/11.

• The wise priests become a signet
or are sealed at Midnight when
they
become
the
church
triumphant.

• Os sacerdotes sábios tornam-se
um selo ou são selados na meianoite quando se transformam a
igreja triunfante.

• The church triumphant is
established at a time when God
is bringing judgements upon the
nations.

• A igreja triunfante é estabelecida
em um tempo quando Deus está
trazendo julgamentos sobre as
nações.

Artabanus – Midnight Cry

Artabano - Clamor da Meia-noite

• Artabanus ruled for seven months and • Artabano reinou por sete meses e
is marking the seventh month
marca o movimento do sétimo mês
movement that began at the Midnight
que começou no Clamor da MeiaCry.
Noite.
According to Aristotle, Artabanus was
responsible for the death of Crown
Prince Darius. He then became afraid
that Xerxes would seek revenge and
proceeded to assassinate the King. On
the other hand, Junianus Justinus
reported that Artabanus had personal
ambitions for the throne. He first
secretly murdered Xerxes and then
accused Darius of parricide, resulting in
his execution. The order of events
remains uncertain but Xerxes and
Darius certainly left the throne vacant.
Artabanus' course of action is also
uncertain. Some accounts have him
usurping the throne for himself. Others
consider him to have named young
Artaxerxes I as King and to have acted
as Regent and power behind the throne.
This state of affairs would not last more
than a few months. Artaxerxes
reportedly slew him with his own
sword, either in battle or by surprise.
Artabanus is occasionally listed among
the Kings of the Achaemenid dynasty
though he was not related to them.

De acordo com Aristóteles, Artabano foi
o responsável pela morte do príncipe
herdeiro Dario. Ele então ficou com
medo de que Xerxes se vingasse e
procedesse a assassinar o Rei. Por outro
lado, Junianus Justinus relatou que
Artabano tinha ambições pessoais para
o trono. Ele primeiro assassinou
secretamente Xerxes e depois acusou
Dario de parricídio (ato de matar o
próprio pai), resultando em sua
execução. A ordem dos acontecimentos
permanece incerta, mas Xerxes e Dario
certamente deixaram o trono vago. O
curso de ação de Artabano também é
incerto. Alguns relatos o tem como
usurpando o trono para si mesmo.
Outros o consideram como tendo
nomeado o jovem Artaxerxes I como Rei
e ter atuado como regente e poder por
de trás do trono. Este estado de coisas
não duraria mais do que alguns meses.
Artaxerxes teria matado ele com sua
própria espada, seja em batalha ou por
surpresa. Artabano é ocasionalmente
listado entre os reis da dinastia
aquemênida, embora ele não foi
relacionado a eles.
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“Artabanus was in control of the
Achaemenid state for seven months and
was recognized as king by Egypt.
Finally, however, he was betrayed by
his fellow conspirator Megabyzus and
was killed by Artaxerxes.” –

“Artabano estava no controle do Estado
aquemênida por sete meses e foi
reconhecido como rei pelo Egito.
Finalmente, entretanto, foi traído por
seu
companheiro
conspirador
Megabyzus e foi morto por Artaxerxes.”

{https://www.britannica.com/biography
/Artabanus}

{https://www.britannica.com/biography
/Artabanus}

ASSASSINATE, v.t.

Assassinato, v.t.

1. To kill or attempt to kill, by surprise or
secret assault; to murder by sudden
violence. Assassin as a verb is not now
used. 2. To way lay; to take by treachery.

1. Para matar ou tentar matar, por
surpresa ou assalto secreto; para
assassinar
por
violência
súbita.
Assassino como um verbo não é usado
agora.
2 Para caminho deitado, tomar por
traição.

Revelation 8:10, 11

Apocalipse 8:10 - 11.

“In the interpretation and application of
this passage, we are brought to the third
important event which resulted in the
subversion of the Roman empire. And in
finding a historical fulfilment of this
third trumpet, we shall be indebted to
the Notes of Dr. Albert Barnes for a few
extracts. In explaining this scripture, it
is necessary, as this commentator says, {1897 UrS, DAR 484.3}
"That there
should be some chieftain or warrior who
might be compared to a blazing meteor;
whose course would be singularly
brilliant; who would appear suddenly
LIKE a blazing star, and then disappear
like a star whose light was quenched in
the waters. That the desolating course
of this meteor would be mainly on those
portions of the world which abounded
with springs of water and running
streams; that an effect would be
produced as if those streams and
fountains were made bitter; that is, that
many persons would perish, and that
wide desolations would be caused in the
vicinity of those rivers and streams, as if
a bitter and baleful star should fall into
the waters, and death should spread
over lands adjacent to them, and
watered by them." - Notes on Revelation
8. {1897 UrS, DAR 484.4}

"Na interpretação e aplicação desta
passagem
chegamos
ao
terceiro
importante acontecimento que resultou
na subversão do Império Romano. E ao
procurar um cumprimento histórico
desta
terceira
trombeta,
ficamos
devendo alguns poucos extratos às
notas do Dr. Albert Barnes. Ao explicar
esta passagem é necessário, como diz
este comentador, ter em vista o
seguinte: “Que havia de vir algum chefe
ou guerreiro que poderia comparar-se a
um resplandecente meteoro, cuja
carreira seria particularmente brilhante;
que apareceria subitamente como uma
estrela fulgurante, e que depois
desapareceria como uma estrela cuja luz
se apagou nas águas." Que a carreira
assoladora deste meteoro se daria
principalmente naquelas partes do
mundo ricas de mananciais e rios; que o
efeito que se produziria era como se as
águas desses rios e fontes se tornassem
amargas, isto é, que muitas pessoas
pereceriam, e que grandes assolações
seriam feitas nas vizinhanças dessas
fontes e rios, como se amarga e
calamitosa estrela caísse nas águas, e a
morte se espalhasse sobre os países
adjacentes e banhados por elas (Albert
Barnes, Notes on Revelation, p. 239,
comentário sobre Apocalipse 8:11). {UrS,
Daniel e Apocalipse p307}

It is here premised that this trumpet has A premissa aqui é que esta trombeta
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allusion to the desolating wars and
furious invasions of Attila against the
Roman power, which he carried on at
the head of his hordes of Huns.
Speaking of this warrior, particularly of
his personal appearance, Mr. Barnes
says:- {1897 UrS, DAR 485.1}
"In the
manner of his appearance, he strongly
resembled a brilliant meteor flashing in
the sky. He came from the East
gathering his Huns, and poured them
down, as we shall see, with the rapidity
of a flashing meteor, suddenly on the
empire. He regarded himself also as
devoted to Mars, the god of war, and
was accustomed to array himself in a
peculiarly brilliant manner, so that his
appearance, in the language of his
flatterers, was such as to dazzle the
eyes of beholders." {1897 UrS, DAR
485.2}

aludeàs guerras assoladoras e furiosas
invasões de Átila contra o poder
romano, que ele empreendeu à frente
das suas hordas de hunos. Falando deste
guerreiro, particularmente da sua
aparência pessoal, diz Barnes: Na
maneira da sua aparência assemelhavase muito a um brilhante meteoro
fulgurando no Céu. Veio do Oriente com
os seus hunos e, como veremos,
arremessou-se subitamente sobre o
império com a rapidez de fulgurante
meteoro. Considerava-se também como
consa- grado a Marte, o deus da guerra,
e costumava fardar-se de um modo
particularmente brilhante, de sorte que
o seu aspecto, na linguagem dos seus
aduladores,
deslumbrava
os
que
olhavam para ele. {1897 UrS, DAR 485.2}



Artabanus was a usurper who
assassinated the king.



Artabano foi um usurpador que
assassinou o rei.



The characteristic of surprise or
sudden violence is associated
with Attila the Hun (third
trumpet) who can be placed at
the MC.



A característica da surpresa ou
súbita violência é associada com
Átila o Huno (terceira trombeta),
que pode ser colocado no Clamor
da Meia Noite (CM)

o

Sudden crisis (Image of
the beast) brought on by
Donald Trump at the MC.
His
actions
will
be
precipitated by a radical
Islamic
attack
that
cripples the United States.
(Balaam’s foot crushed
against the wall).

Artexerxes – Sunday Law

o

Súbita crise (imagem da
besta) trazido por Donald
Trump no CM. Suas ações
serão precipitadas por um
ataque islâmico radical
que aleija os Estados
Unidos.
(Assim
como
Balaão
teve
seu
pé
esmagado contra o muro).

Artaxerxes – Decreto Dominical.

• Artaxerxes ruled for 42 years • Artaxerxes reinou por 42 anos, que
paralleling the 42 months/1260 years
paralela os 42 meses / 1260 anos de
of papal persecution that are repeated
perseguição papal que se repetem no
at the Sunday Law.
Decreto Dominical.
But it was not until several years later,
in the seventh year of Artaxerxes I, the
successor of Xerxes the Great, that any
considerable number returned to
Jerusalem, under Ezra. {PK 602.3}

Mas não foi senão sete anos mais tarde,
no sétimo ano de Artaxerxes I, o
sucessor de Xerxes o Grande, que um
número
considerável
retornou
a
Jerusalém sob a liderança de Esdras.
{PR 308.4}

34

THE REARING OF THE
TEMPLE

A CONSTRUÇÃO DO
TEMPLO

Introduction:

Introdução

Upon the foundation that Christ Himself
had laid, the apostles built the church of
God. In the Scriptures the figure of the
erection of a temple is frequently used
to illustrate the building of the church.
Zechariah refers to Christ as the Branch
that should build the temple of the Lord.
He speaks of the Gentiles as helping in
the work: “They that are far off shall
come and build in the temple of the
Lord;” and Isaiah declares, “The sons of
strangers shall build up thy walls.”
Zechariah 6:12, 15; Isaiah 60:10. {AA
595.2}

Sobre o fundamento que o próprio Cristo
assentara, os apóstolos construíram a
igreja de Deus.A figura da construção de
um templo é freqüentemente usada nas
Escrituras para ilustrar a edificação da
igreja. Zacarias se refere a Cristo como
Renovo que edificaria o templo do
Senhor. Fala dos gentios como auxiliares
nessa obra: “Aqueles que estão longe
virão e edificarão o templo do Senhor”
(Zacarias 6:12, 15), e Isaías declara: “E os
filhos dos estrangeiros edificarão os
teus muros”. Isaías 60:10. {AA 332.2}

Writing of the building of this temple,
Peter says, “To whom coming, as unto a
living stone, disallowed indeed of men,
but chosen of God, and precious, ye also,
as lively stones, are built up a spiritual
house, an holy priesthood, to offer up
spiritual sacrifices, acceptable to God by
Jesus Christ.” 1 Peter 2:4, 5. {AA 595.3}

Escrevendo sobre a edificação desse
templo, Pedro diz: “E, chegando-vos
para Ele — pedra viva, reprovada, na
verdade, pelos homens, mas para com
Deus eleita e preciosa, vós também,
como pedras vivas, sois edificados casa
espiritual e sacerdócio santo, para
oferecer
sacrifícios
espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo”. 1
Pedro 2:4, 5. {AA 332.3}

In the quarry of the Jewish and the
Gentile world the apostles labored,
bringing out stones to lay upon the
foundation. In his letter to the believers
at Ephesus, Paul said, “Now therefore ye
are no more strangers and foreigners,
but fellow citizens with the saints, and
of the household of God; and are built
upon the foundation of the apostles and
prophets, Jesus Christ Himself being the
Chief Cornerstone; in whom all the
building fitly framed together groweth
unto an holy temple in the Lord: in
whom ye also are builded together for
an habitation of God through the Spirit.”
Ephesians 2:19-22. {AA 596.1}

Nas pedreiras do mundo judeu e do
mundo pagão, os apóstolos trabalharam
trazendo pedras para colocar sobre o
fundamento. Em sua carta aos crentes
de Éfeso, Paulo disse: “Assim que já não
sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos, e da família de
Deus; edificados sobre o fundamento
dos apóstolos e dos profetas, de que
Jesus Cristo é a principal pedra da
esquina; no qual todo o edifício, bem
ajustado, cresce para templo santo no
Senhor, no qual também vós juntamente
sois edificados para morada de Deus em
Espírito”. Efésios 2:19-22. {AA 332.4}

• God’s work of raising the church
triumphant is illustrated in the
figure of the building of a temple.

• O trabalho de Deus em elevar a
igreja triunfante é ilustrado na
figura da construção de um templo.

• God’s church is organized.

• A igreja de Deus é organizada.
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The church is God’s appointed agency
for the salvation of men. It was
organized for service, and its mission is
to carry the gospel to the world. From
the beginning it has been God’s plan
that through His church shall be
reflected to the world His fullness and
His sufficiency. The members of the
church, those whom He has called out of
darkness into His marvelous light, are to
show forth His glory. The church is the
repository of the riches of the grace of
Christ; and through the church will
eventually be made manifest, even to
“the principalities and powers in
heavenly places,” the final and full
display of the love of God. Ephesians
3:10. {AA 9.1}

A igreja é o instrumento apontado por
Deus para a salvação dos homens. Foi
organizada para servir e sua missão é
levar o evangelho ao mundo. Desde o
princípio, tem sido plano de Deus que,
através de Sua igreja, seja refletida para
o mundo Sua plenitude e suficiência.
Aos membros da igreja, a quem Ele
chamou
das
trevas
para
Sua
maravilhosa luz, compete manifestar
Sua glória. A igreja é a depositária das
riquezas da graça de Cristo; e pela igreja
será, a seu tempo, manifesta, mesmo
aos “principados e potestades nos Céus”
(Efésios 3:10), a final e ampla
demonstração do amor de Deus. {AA .0}

In the conversion of Paul are given us
important principles which we should
ever bear in mind. The Redeemer of the
world does not sanction experience and
exercise
in
religious
matters
independent of His organized and
acknowledged church, where He has a
church. {CCh 242.4}

São apresentados, na conversão de
Paulo, importantes princípios que
devemos conservar sempre em mente. O
Redentor do mundo não aprova, em
assuntos religiosos, idéias e práticas
independentes por parte de Sua igreja
organizada e reconhecida, onde Ele tem
uma igreja. {CI 247.1}

The Son of God identified Himself with
the office and authority of His organized
church. His blessings were to come
through the agencies that He has
ordained, thus connecting man with the
channel through which His blessings
come. Paul’s being strictly conscientious
in his work of persecuting the saints
does not make him guiltless when the
knowledge of his cruel work is
impressed upon him by the Spirit of
God. He is to become a learner of the
disciples.434 {CCh 243.1}

O Filho de Deus identificou-Se com a
função e a autoridade de Sua igreja
organizada. Suas bênçãos deviam vir por
meio dos instrumentos que ordenara,
ligando assim os homens com os
condutos que as deviam transmitir. O
fato
de
Paulo
ser
estritamente
consciencioso em sua obra de perseguir
os santos não o inocenta quando o
Espírito de Deus o impressiona com o
conhecimento da cruel obra que fizera.
Tem de tornar-se aluno dos discípulos.
{CI 247.2}

• Hence the building of the temple
also illustrates the organization of
the church triumphant.

• Consequentemente a construção
do templo também ilustra a
organização da igreja triunfante.

It was at the ordination of the Twelve
that the first step was taken in the
organization of the church that after
Christ’s departure was to carry on His
work on the earth. Of this ordination the
record says, “He goeth up into a
mountain, and calleth unto Him whom
He would: and they came unto Him. And
He ordained twelve, that they should be
with Him, and that He might send them
forth to preach.” Mark 3:13, 14. {AA 18.1}

Foi na ordenação dos doze que se deram
os primeiros passos na organização da
igreja que, depois da partida de Cristo
devia levar avante Sua obra na Terra. A
respeito dessa ordenação, diz o relato:
“E subiu ao monte, e chamou para Si os
que Ele quis; e vieram a Ele. E nomeou
doze para que estivessem com Ele e os
mandasse a pregar”. Marcos 3:13, 14. {AA
10.3}

• This temple began to be built when
Christ selected the disciples who

• Este templo começou a ser
construído quando Cristo escolheu
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were the foundation of
organized Christian church.

the

os discípulos que eram a fundação
da igreja cristã organizada.

• The selection of the 12 disciples
is marked prophetically at 9/11.

• A escolha dos 12 discípulos é
marcada no 11/9.

The Temple and Its Builders:
• The temple represents God’s
organized church. Its builders
are the individuals who do the
work of organizing the church.
Noah’s
ark
(the
• See
church/temple)
and
its
carpenters (the two classes
of believers that do the
work of building the ark)

O Templo e Seus construtores:
• O templo representa a igreja
organizada de Deus. Os seus
construtores são indivíduos que
fazem o trabalho de organizar a
igreja.
• Veja a arca de Noé (a
igreja/templo) e os seus
carpinteiros (as duas classes
de crentes que fazem o
trabalho de construir a arca)

In
consequence
of
Adam’s
transgression, sin was introduced into
the fair world that God had created, and
men and women became more and still
more bold in disobeying His law. The
Lord looked down upon the impenitent
world, and decided that He must give
transgressors an exhibition of His
power. He caused Noah to know His
purpose, and instructed him to warn the
people while building an ark in which
the obedient could find shelter until
God’s indignation was overpast. For one
hundred and twenty years Noah
proclaimed the message of warning to
the antediluvian world; but only a few
repented. Some of the carpenters he
employed in building the ark, believed
the message, but died before the flood;
others of Noah’s converts backslid. The
righteous on the earth were but few,
and only eight lived to enter the ark.
These were Noah and his family. {FE
504.2}

Como resultado da transgressão de
Adão, o pecado penetrou no belo mundo
criado por Deus, e os homens e as
mulheres tornaram-se cada vez mais
ousados em desobedecer a Sua lei. O
Senhor
olhou
para
o
mundo
impenitente, e decidiu que precisava dar
aos transgressores uma exibição de Seu
poder. Ele revelou Seu propósito a Noé, e
recomendou-lhe que advertisse o povo
enquanto construía uma arca na qual os
obedientes pudessem encontrar abrigo
até haver passado a indignação divina.
Durante cento e vinte anos, Noé
proclamou a mensagem de advertência
ao mundo antediluviano; mas bem
poucos se arrependeram. Alguns dos
carpinteiros que ele empregou na
construção
da
arca
creram
na
mensagem, mas morreram antes do
Dilúvio; outros conversos de Noé
apostataram. Os justos sobre a Terra
eram poucos, e só oito viveram até
entrar na arca. Estes foram Noé e sua
família. {FEC 504.2}

• Understanding the distinction
between the temple and those
that do the work of building it
helps to clarify the fact of how
a perfect organization can be
built by both perfect and
imperfect people.

• Entender a distinção entre o
templo e aqueles que fazem o
trabalho de construí-lo ajuda a
esclarecer o fato de como uma
organização perfeita pode ser
construída de pessoas perfeitas
e imperfeitas.

• As only Noah and his family
were saved, only the perfect
will remain within the
organization
at
the
judgement.

• Como apenas Noé e a sua
família foram salvos, apenas
os perfeitos permanecerão
dentro da organização no
julgamento

• See the parable of the ten
virgins.

• Veja a parábola das dez virgens.
• A noiva é a Nova Jerusalém
(a igreja triunfante), as

• The bride is New Jerusalem
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(the church triumphant), the
virgins represent the two
classes
of
believers
preparing for the wedding
which takes place at the
close of probation. Only the
wise
enter
into
the
marriage.
In the summer and autumn of 1844 the
proclamation, “Behold, the Bridegroom
cometh,” was given. The two classes
represented by the wise and foolish
virgins were then developed—one class
who looked with joy to the Lord’s
appearing, and who had been diligently
preparing to meet Him; another class
that, influenced by fear and acting from
impulse, had been satisfied with a
theory of the truth, but were destitute of
the grace of God. In the parable, when
the bridegroom came, “they that were
ready went in with him to the
marriage.”
The
coming
of
the
bridegroom, here brought to view, takes
place before the marriage. The marriage
represents the reception by Christ of His
kingdom. The Holy City, the New
Jerusalem, which is the capital and
representative of the kingdom, is called
“the bride, the Lamb’s wife.” Said the
angel to John: “Come hither, I will show
thee the bride, the Lamb’s wife.” “He
carried me away in the spirit”, says the
prophet, “and showed me that great
city, the holy Jerusalem, descending out
of heaven from God”. Revelation 21:9, 10.
Clearly, then, the bride represents the
Holy City, and the virgins that go out to
meet the bridegroom are a symbol of the
church. In the Revelation the people of
God are said to be the guests at the
marriage supper. Revelation 19:9. If
guests, they cannot be represented also
as the bride. Christ, as stated by the
prophet Daniel, will receive from the
Ancient of Days in heaven, “dominion,
and glory, and a kingdom;” He will
receive the New Jerusalem, the capital
of His kingdom, “prepared as a bride
adorned for her husband.” Daniel 7:14;
Revelation 21:2. Having received the
kingdom, He will come in His glory, as
King of kings and Lord of lords, for the
redemption of His people, who are to
“sit down with Abraham, and Isaac, and
Jacob,” at His table in His kingdom
(Matthew 8:11; Luke 22:30), to partake of
the marriage supper of the Lamb. {GC
426.2}
• The truth is inseparable from
the people who hold to it.

virgens representam as
duas classes de crentes a
prepararem-se
para
o
casamento que acontece no
fechamento da porta da
graça. Apenas as sábias
entram no casamento.
A proclamação: “Aí vem o Esposo<” foi
feita no verão de 1844. Desenvolveramse então as duas classes representadas
pelas virgens prudentes e as loucas:
uma classe que aguardava com alegria o
aparecimento do Senhor, e que se
estivera diligentemente preparando
para O encontrar; outra classe que,
influenciada pelo medo, e agindo por
um impulso de momento, se satisfizera
com a teoria da verdade, mas estava
destituída da graça de Deus. Na
parábola, quando o Esposo veio, “as que
estavam preparadas entraram com Ele
para as bodas.” A vinda do Esposo, aqui
referida, ocorre antes das bodas. O
casamento representa a recepção do
reino por parte de Cristo. A santa cidade,
a Nova Jerusalém, que é a capital e
representa o reino, é chamada “a esposa,
a mulher do Cordeiro.” Disse o anjo a
João: “Vem, mostrar-te-ei a esposa, a
mulher do Cordeiro.” “E levou-me em
espírito”, diz o profeta, “e mostrou-me a
grande cidade, a santa Jerusalém, que
de Deus descia do Céu”. Apocalipse 21:9,
10.
Claramente,
pois,
a
esposa
representa a santa cidade, e as virgens
que saem ao encontro do Esposo são
símbolo da igreja. No Apocalipse é dito
que o povo de Deus são os convidados à
ceia das bodas. Apocalipse 19:9. Se são
convidados, não podem ser também
representados pela esposa. Cristo,
conforme foi declarado pelo profeta
Daniel, receberá do Ancião de Dias, no
Céu, “o domínio, e a honra, e o reino”;
receberá a Nova Jerusalém, a capital de
Seu reino, “adereçada como uma esposa
ataviada para o seu marido.” Daniel 7:14;
Apocalipse 21:2. Tendo recebido o reino,
Ele virá em glória, como Rei dos reis e
Senhor dos senhores, para a redenção
de Seu povo, que deve assentar-se “com
Abraão, Isaque e Jacó”, à Sua mesa, em
Seu reino (Mateus 8:11; Lucas 22:30), a
fim de participar da ceia das bodas do
Cordeiro. {GC 426.2}

• A verdade é inseparável das
pessoas que a mantêm.
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The Temple — a Message:

O Templo — uma Mensagem:

• Christ is the foundation of the
faith. He is also represented as a
message.

• Cristo é a fundação da fé. Ele
também é representado como uma
mensagem.

• Hence the figure of the temple can
be understood to represent both
the
development
of
a
truth/message
and
the
organization of a body of people
who believe that truth.

• Consequentemente a figura do
templo pode ser compreendida
para
representar
o
desenvolvimento
da
verdade/mensagem
ou
a
organização do corpo de pessoas
que crêem na verdade.

Solomon’s Temple:

O Templo de Salomão:

Noise:

Ruido:

• The first step in constructing a temple • O primeiro passo de construção de um
is to lay a foundation.
templo é lançar o fundamento.
• But before a foundation can be laid the
stones that comprise it must be cut out
of the quarry.
• Cleaver, chisel, axe and hammer
are the tools used to do this work.
The place of worship may be very
humble, but it is no less acknowledged
by God. To those who worship God in
spirit and in truth and in the beauty of
holiness it will be as the gate of heaven.
The company of believers may be few in
number, but in God’s sight they are very
precious. By the cleaver of truth they
have been taken as rough stones from
the quarry of the world and have been
brought into the workshop of God to be
hewed and shaped. But even in the
rough they are precious in the sight of
God. The ax, the hammer, and the chisel
of trial are in the hands of One who is
skillful; they are used, not to destroy,
but to work out the perfection of every
soul. As precious stones, polished after
the similitude of a palace, God designs
us to find a place in the heavenly
temple. {6T 363.2}

• Mas antes que a fundação seja
estabelecida as pedras que o compõem
devem ser cortadas da pedreira.
Talhadeira,
machado,
• Cutelo,
martelo
são
as
ferramentas
necessárias para executar este
trabalho.
A casa de culto poderá ser muito
humilde, mas não será por isso menos
reconhecida por Deus. Para os que O
adoram em espírito, em verdade e na
beleza da santidade, será como a porta
do Céu. O número de crentes talvez seja
relativamente pequeno, mas será muito
precioso aos olhos de Deus. Com o
cinzel [cutelo] da verdade, foram
cortados da pedreira do mundo, e
levados para a oficina de Deus, para aí
serem burilados e polidos [cortados e
moldados]. Mas embora em estado
tosco, Ele os considera preciosos. O
machado, o martelo e o cinzel da
provação são manejados por um Ser
perito. E são usados, não para destruir,
mas para conseguir a perfeição de cada
um [cada alma]. Como pedras preciosas,
polidas a fim de servirem num palácio,
Deus pretende colocar-nos em Seu
templo celestial. {T6 363.2}
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• The cleaver is the three angels
messages (CCH 58). The ax,
hammer and chisel are tests and
trials.

• O cutelo são as 3 Mensagens
Angélicas (CI 58.1). O machado,
martelo, talhadeira são testes e
provações.

• Chiselling stones causes noise. Noise • Talhar pedras causa ruído. Ruído é
is identified as a characteristic of the
identificado como a primeira profecia
first prophesying of Ezekiel 37 (1989 de Ezequiel 37 (1989 - 11/9).
911).
Ezekiel 37:7-8 (KJV)
Ezequiel 37:7-8 (ACF)
So I prophesied as I was commanded:
and as I prophesied, there was a noise,
and behold a shaking, and the bones
came together, bone to his bone. 8 And
when I beheld, lo, the sinews and the
flesh came up upon them, and the skin
covered them above: but there was no
breath in them.

Então profetizei como se me deu ordem.
E houve um ruído, enquanto eu
profetizava; e eis que se fez um rebuliço,
e os ossos se achegaram, cada osso ao
seu osso. E olhei, e eis que vieram
nervos sobre eles, e cresceu a carne, e
estendeu-se a pele sobre eles por cima;
mas não havia neles espírito.

• The cutting out of the stones • O cortar das pedras representa o
represents the development of the key
desenvolvimento dos conceitos chave
concepts and truths that are used to
e verdades que são usadas para
construct the temple.
construir o templo.
• The everlasting gospel as a
prophetic message that develops
two classes and demonstrates
them at the third step.

• O Evangelho Eterno como uma
mensagem
profética
que
desenvolve duas classes e as
demonstra no terceiro passo.

• Two classes identifiable at second
step.

• Duas classes identificadas
segundo passo.

• Shut door and demonstration of
character at third step.

no

• Porta fechada e demonstração de
caráter no terceiro passo.

• Reform lines (banner of the third
angel).

• Linhas de reforma (estandarte do
terceiro anjo).

• Principles in the Prophetic Keys.
• Dan 11:40-45.

• Princípios nas chaves proféticas.
• Daniel 11:40-45.

• The shaking is the opposition to these • A sacudidura é a oposição testando as
testing truths that was carried
verdades que foram carregadas
primarily through self supporting
primariamente
por
ministérios
ministries in this time (Our Firm
independentes neste tempo (Revista
Foundation
magazine
by
Hope
'Our Firm Foundation' de 'Hope
International).
International').

No Noise:

Sem ruído:

• The noise of the quarrying is followed • O ruído de cortar a pedra é seguido de
by silence when the quarried stones
silêncio
quando
as
pedras
are being laid for the building.
cortadas/talhadas
estão
sendo
colocadas para a construção.
• This is illustrated in the building of
Solomon’s temple.
• Isto é ilustrado no templo de Salomão.
1 Kings 6:7 (KJV)

1 Reis 6:7 (ACF)

And the house, when it was in building, E

edificava-se

a

casa

com

pedras
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was built of stone made ready before it
was brought thither: so that there was
neither hammer nor axe nor any tool of
iron heard in the house, while it was in
building.

preparadas, como as traziam se
edificava; de maneira que nem martelo,
nem machado, nem nenhum outro
instrumento de ferro se ouviu na casa
quando a edificavam.

The long-cherished plan of David to
erect a temple to the Lord, Solomon
wisely carried out. For seven years
Jerusalem was filled with busy workers
engaged in leveling the chosen site, in
building vast retaining walls, in laying
broad foundations, — “great stones,
costly stones, and hewed stones,”—in
shaping the heavy timbers brought from
the Lebanon forests, and in erecting the
magnificent sanctuary. 1 Kings 5:17. {PK
35.1}

Salomão pôs em execução sabiamente o
plano tão longamente acariciado por
Davi, de construir um templo ao Senhor.
Durante sete anos Jerusalém esteve
repleta
de
ocupados
obreiros,
empenhados em aplainar o local
escolhido, abrir as grandes valas,
assentar os amplos fundamentos —
“pedras grandes, e pedras preciosas,
pedras lavradas” (1 Reis 5:17), talhar os
pesados troncos vindos das florestas do
Líbano, erguer o magnificente santuário.
{PR 12.1}

Simultaneously with the preparation of
wood and stone, to which task many
thousands were bending their energies,
the manufacture of the furnishings for
the temple was steadily progressing
under the leadership of Hiram of Tyre,
“a
cunning
man,
endued
with
understanding, ... skillful to work in
gold, and in silver, in brass, in iron, in
stone, and in timber, in purple, in blue,
and in fine linen, and in crimson.” 2
Chronicles 2:13, 14. {PK 35.2}

Simultaneamente com a preparação da
madeira e pedra, em cuja tarefa muitos
milhares estavam aplicando suas
energias, a manufatura do mobiliário
para
o
templo
ia
progredindo
constantemente, sob a liderança de
Hirão, de Tiro, “um homem sábio de
grande entendimento, [...]” hábil para
“lavrar em ouro, e em prata, em bronze,
em ferro, em pedras e em madeira, em
púrpura, em azul, e em linho fino, e em
carmesim”. 2 Crônicas 2:13, 14. {PR 12.2}

Thus as the building on Mount Moriah
was noiselessly upreared with “stone
made ready before it was brought
thither: so that there was neither
hammer nor ax nor any tool of iron
heard in the house, while it was in
building,” the beautiful fittings were
perfected according to the patterns
committed by David to his son, “all the
vessels that were for the house of God.”
1 Kings 6:7; 4:19. These included the
altar of incense, the table of shewbread,
the candlestick and lamps, with the
vessels and instruments connected with
the ministrations of the priests in the
holy place, all “of gold, and that perfect
gold.” 2 Chronicles 4:21. The brazen
furniture,—the altar of burnt offering,
the great laver supported by twelve
oxen, the lavers of smaller size, with
many other vessels,—“in the plain of
Jordan did the king cast them, in the
clay ground between Succoth and
Zeredathah.” 2 Chronicles 4:17. These
furnishings
were
provided
in
abundance, that there should be no lack.

Assim, à medida que o edifício sobre o
Monte Moriá ia sendo silenciosamente
erguido com pedras preparadas, “de
maneira que nem martelo, nem
machado,
nem
nenhum
outro
instrumento de ferro se ouviu na casa
quando a edificavam” (1 Reis 6:7), os
belos utensílios eram trabalhados
conforme os modelos entregues por
Davi a seu filho — “todos os vasos que
eram para a casa de Deus”. 2 Crônicas
4:19. Eles compreendiam o altar de
incenso, a mesa dos pães da proposição,
o castiçal com as lâmpadas, os vasos e
instrumentos relacionados com a
ministração dos sacerdotes no lugar
santo — tudo “de ouro, do mais perfeito
ouro”. 2 Crônicas 4:21. O mobiliário de
bronze — o altar de ofertas queimadas, o
grande lavatório sobre doze bois, as pias
de menor tamanho, com muitos outros
vasos — “na campina do Jordão os
fundiu o rei na terra argilosa, entre
Sucote e Zeredá”. 2 Crônicas 4:17. Esse
mobiliário foi provido em abundância,
para que não houvesse falta. {PR 12.3}
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{PK 35.3}

provided
the
materials • Davi providenciou os materiais
• David
(“stones”) for the building of the
(“pedras”) para a construção do templo
temple.
• Tipo da primeira mensagem
angélica (1989-11/9) e os princípios
• Type of the first angels message
(1989-911) and the key principles
chave e conceitos colocados no
and concepts put in place at the
início do movimento.
beginning of the movement.
From the very opening of David’s reign
one of his most cherished plans had
been that of erecting a temple to the
Lord. Though he had not been permitted
to execute this design, he had
manifested no less zeal and earnestness
in its behalf. He had provided an
abundance of the most costly material—
gold, silver, onyx stones, and stones of
divers colors; marble, and the most
precious woods. And now these
valuable treasures that he had collected
must be committed to others; for other
hands must build the house for the ark,
the symbol of God’s presence. {PP 750.1}
• Elijah and Elisha are also symbols
of the first and second angels
messages.
• John the Baptist and Christ are also
symbols of the first and second
angels messages.
• The construction of the Christian
temple was complete (in 31 AD PBM)
before
the
close
of
probation/third step/third angel
which can be placed in AD 34.

Desde o início mesmo do reinado de
Davi, um dos seus mais acariciados
planos fora construir um templo ao
Senhor. Embora não lhe tivesse sido
permitido executar este desígnio, não
manifestou menos zelo e fervor em prol
do mesmo. Provera abundância do mais
valioso material: ouro, prata, pedra de
ônix e pedras de diversas cores;
mármore e as mais preciosas madeiras.
E agora esses valiosos tesouros que
juntara, deveriam ser confiados a
outros; pois que outras mãos deveriam
construir a casa para a arca — símbolo
da presença de Deus. {PP 555.1}
• Elias e Eliseu também são símbolos
da primeira e segunda mensagens
angelicais.
• João Batista e Cristo também são
símbolos da primeira e segunda
mensagens angelicais.
• A construção do templo cristão foi
completo (em 31 DC - PAM) antes
do fechamento da porta da
graça/terceiro passo/terceiro anjo
que pode ser colocado em 34 DC.

• Solomon built and finished the temple. • Salomão construiu e terminou o
templo.
• The construction of a building
begins with the laying of the
• A construção foi iniciada com o
foundation. This began at 911 (Êx
lançar do fundamento. Isso se
40:17).
iniciou no 11/9 (Êx 40:17).
• Reform lines mark the laying of
the
foundation
at
the
empowerment of the first
message.
• Foundational truths were put in

• Linhas de reforma marcam a
colocação do fundamento no
fortalecimento do primeiro
anjo.
• Verdades

fundamentais

foram
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place from 911-2012.

colocadas de 11/9 - 2012.

November, 2004
Ozone

Summary of truths
taught since 1989.

Novembro de 2004
Ozone

Resumo das
verdades
ensinadas desde
1989
2520

December, 2005
Hot Springs

2520

Dezembro de 2005
Hot Springs

2006 Idaho &
Blythe

46 and the
symbolic
significance of
other numbers

2006 Idaho &
Blythe

46 e o significado
simbólico de
outros números

July, 2007 Ozone

Two Tables as a
fulfilment of
Habakkuk;
covenant

July, 2007 Ozone

July, 2008 London

Judgment of the
Living began at 911

July, 2008 Londres

2009 Yorktown
Bay

Latter rain a
message

2009 Yorktown
Bay

As duas tábuas
como
cumprimento de
Habacuque;
aliança
Julgamento dos
vivos que iniciou
em 11/9
Mensagem da
chuva Serôdia

2010 Oklahoma

Prophetic Chain

2010 Oklahoma

Cadeia profética

2011

Desolation of
Jerusalem

2011

Desolação de
Jerusalém

2011

Covenant Lines

2011

Linhas de aliança

2012

Habakkuk’s Tables
(95)

2012

Tábuas de
Habacuque (95)

• Note the summaries at the beginning • Tome nota dos resumos do princípio
(Ozone camp which was the first in
(campal de Ozone que foi a primeira na
North America) and end (Habakkuks
America do Norte) e fim (Tábuas de
tables in 2012).
Habacuque em 2012).
1 Kings 6:37-38 (KJV)

1 Reis 6:37-38 (ACF)

In the fourth year was the foundation of
the house of the Lord laid, in the month
Zif: 38 And in the eleventh year, in the
month Bul, which is the eighth month,
was the house finished throughout all
the parts thereof, and according to all
the fashion of it. So was he seven years
in building it.

No ano quarto se pôs o fundamento da
casa do Senhor, no mês de Zive. E no
ano undécimo, no mês de Bul, que é o
mês oitavo, se acabou esta casa com
todas as suas coisas, e com tudo o que
lhe convinha; e a edificou em sete anos.

• “For seven years” - temple built from • “Durante 7 anos” - templo construído
911-PBM.
de 11/9 - PAM.
• The foundation was laid in the month
Zif which means “brightness” or
“flowers.”
Ziv, zeev'; probably from an unused root
meaning to be prominent; properly,
brightness
(compare
H2122),
i.e.
(figuratively) the month of flowers; Ziv

• A fundação foi estabelecida no mês
Zive que significa “brilho”ou “flores".
Zive provavelmente procedente de uma
raiz não utilizada significando ser
proeminente; propriamente, claridade
(comparar H2122), isto é, (figurativo) o
mês de flores, Zive (correspondente a
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(corresponding to Ijar or May):—Zif.
• Brightness is the earth being
lightened with God’s glory at 911.

Ijar ou Maio): — Zive.
• Brilho é a terra sendo iluminada
com a glória de Deus no 11/9.

• The flowers are a reference to the
• As flores são referencia à chuva
early
rain
which
leads
to
temporã
que
leva
a
flowering/blossoming.
brotar/florescer.
Isaiah 27:6 (KJV)
Isaías 27:6 (ACF)
(6) He shall cause them that come of
Jacob to take root: Israel shall blossom
[1st step/911] and bud[2nd step], and fill
the face of the world with fruit[3rd step].

(6) Dias virão em que Jacó lançará
raízes, e florescerá [1º passo 11/9] e
brotará [2º passo] Israel, e encherão de
fruto [3º passo] a face do mundo.

• The temple was finished in the month • O Templo foi acabado no mês Bul, que
Bul which means “produce” or
significa "produzir" ou “aguaceiros"
“showers” (“month of showers in
(mês de aguaceiros em Gesenius,
Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon).
Hebrew-Chaldee Lexicon).
Bûwl, bool; the same as H944 (in
the sense of rain); Bul, the eighth
Hebrew month:—Bul.

Bûwl, bool; o mesmo como H944
(no sentido de chuva); Bul, o
oitavo mês hebreu:—Bul.

• This is at PBM when the latter rain
is finishing its work of ripening the
produce (fruit).

• Isto é na PAM quando a Chuva
Serôdia está a terminar o seu
trabalho de amadurecimento do
produto (fruta)
“Pedi ao Senhor chuva no tempo da
chuva serôdia; o Senhor que faz os
relâmpagos, lhes dará chuveiro de
água.” “E fará descer a chuva, a temporã
e a serôdia.” No Oriente a chuva
temporã cai no tempo da semeadura. Ela
é necessária, para que a semente possa
germinar.
Sob
a
influência
de
fertilizantes aguaceiros, brota o tenro
rebento. Caindo perto do fim da estação,
a chuva serôdia amadurece o grão, e o
prepara para a foice. O Senhor emprega
essas operações da Natureza para
representar a obra do Espírito Santo.
Como o orvalho e a chuva são dados
primeiro para fazer com que a semente
germine, e então para amadurecer a
colheita, assim é dado o Espírito Santo
para levar avante, de um estágio para
outro, o processo de crescimento
espiritual. O amadurecimento do grão
representa a terminação do trabalho da
graça de Deus na alma. Pelo poder do
Espírito Santo deve a imagem moral de
Deus ser aperfeiçoada no caráter.
Devemos
ser
completamente
transformados à semelhança de Cristo.
{TM 506.1}

“Ask ye of the Lord rain in the time of
the latter rain; so the Lord shall make
bright clouds, and give them showers of
rain.” “He will cause to come down for
you the rain, the former rain, and the
latter rain.” In the East the former rain
falls at the sowing time. It is necessary
in order that the seed may germinate.
Under the influence of the fertilizing
showers, the tender shoot springs up.
The latter rain, falling near the close of
the season, ripens the grain and
prepares it for the sickle. The Lord
employs these operations of nature to
represent the work of the Holy Spirit. As
the dew and the rain are given first to
cause the seed to germinate, and then to
ripen the harvest, so the Holy Spirit is
given to carry forward, from one stage
to another, the process of spiritual
growth. The ripening of the grain
represents the completion of the work
of God’s grace in the soul. By the power
of the Holy Spirit the moral image of
God is to be perfected in the character.
We are to be wholly transformed into
the likeness of Christ. {TM 506.1}
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The latter rain, ripening earth’s harvest,
represents the spiritual grace that
prepares the church for the coming of
the Son of man [Mareh]. But unless the
former rain has fallen, there will be no
life; the green blade will not spring up.
Unless the early showers have done
their work, the latter rain can bring no
seed to perfection. {TM 506.2}

A chuva serôdia, amadurecendo a seara
da Terra, representa a graça espiritual
que prepara a igreja para a vinda do
Filho do homem. Mas a menos que a
chuva temporã haja caído, não haverá
vida; a ramagem verde não brotará. Se a
chuva temporã não fizer seu trabalho, a
serôdia não desenvolverá a semente até
a perfeição. {TM 506.2}

1 Kings 8:1-7, 65-66 (KJV)

1 Reis 8:1-7, 65-66 (ACF)

Then Solomon assembled the elders of
Israel, and all the heads of the tribes, the
chief of the fathers of the children of
Israel, unto king Solomon in Jerusalem,
that they might bring up the ark of the
covenant of the Lord out of the city of
David, which is Zion. 2 And all the men
of Israel assembled themselves unto
king Solomon at the feast in the month
Ethanim, which is the seventh month. 3
And all the elders of Israel came, and
the priests took up the ark. 4 And they
brought up the ark of the Lord, and the
tabernacle of the congregation, and all
the holy vessels that were in the
tabernacle, even those did the priests
and the Levites bring up. 5 And king
Solomon, and all the congregation of
Israel, that were assembled unto him,
were with him before the ark,
sacrificing sheep and oxen, that could
not be told nor numbered for multitude.
6 And the priests brought in the ark of
the covenant of the Lord unto his place,
into the oracle of the house, to the most
holy place, even under the wings of the
cherubims. […] 65 And at that time
Solomon held a feast, and all Israel with
him, a great congregation, from the
entering in of Hamath unto the river of
Egypt, before the Lord our God, seven
days and seven days, even fourteen
days. 66 On the eighth day he sent the
people away: and they blessed the king,
and went unto their tents joyful and
glad of heart for all the goodness that
the Lord had done for David his servant,
and for Israel his people.

1.Então congregou Salomão os anciãos
de Israel, e todos os cabeças das tribos,
os chefes dos pais dos filhos de Israel,
diante de si em Jerusalém; para fazerem
subir a arca da aliança do SENHOR da
cidade de Davi, que é Sião. 2. E todos os
homens de Israel se congregaram ao rei
Salomão, na ocasião da festa, no mês de
Etanim, que é o sétimo mês. 3. E vieram
todos os anciãos de Israel; e os
sacerdotes alçaram a arca. 4. E
trouxeram a arca do Senhor para cima, e
o
tabernáculo
da
congregação,
juntamente com todos os objetos
sagrados que havia no tabernáculo;
assim os trouxeram para cima os
sacerdotes e os levitas. 5. E o rei
Salomão, e toda a congregação de Israel
que se congregara a ele, estava com ele
diante da arca, sacrificando ovelhas e
vacas, que não se podiam contar nem
numerar pela sua quantidade. 6. Assim
trouxeram os sacerdotes a arca da
aliança do Senhor ao seu lugar, ao
oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até
debaixo das asas dos querubins. 7.
Porque os querubins estendiam ambas
as asas sobre o lugar da arca; e os
querubins cobriam, por cima, a arca e os
seus varais. […] 65. No mesmo tempo
celebrou Salomão a festa, e todo o Israel
com ele, uma grande congregação,
desde a entrada de Hamate até ao rio do
Egito, perante a face do Senhor nosso
Deus; por sete dias, e mais sete dias;
catorze dias. 66. E no oitavo dia
despediu o povo, e eles abençoaram o
rei; então se foram às suas tendas,
alegres e felizes de coração, por causa
de todo o bem que o Senhor fizera a Davi
seu servo, e a Israel seu povo.

At the expiration of seven years and six
months from the commencement of the
work, the building was completed,
though the dedication did not take place
till the following year, the twelfth of

Ao acabar de sete anos e seis meses
desde o começo da obra, a construção
era completa, sendo que a dedicação
não aconteceu até o ano seguinte, o
décimo-segundo do reinado de Salomão.
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Solomon's reign. Having all things
prepared for this joyful occasion,
Solomon assembled the elders of Israel,
and all the heads of the tribes, the chief
and the fathers of the children of Israel,
that they might bring up the ark of the
covenant of the Lord out of the city of
David, to its new abode. 1Kings 8. And
King Solomon, and all the congregation
of Israel that there assembled unto him
were with him before the ark,
sacrificing sheep and oxen, that could
not be told nor numbered for multitude.
What an imposing and joyful procession
must that have been! {1898 UrS, LUJ
68.3}

Tendo tudo preparado para esta alegre
ocasião, Salomão congregou os anciãos
de Israel, e todos os cabeças das tribos,
os chefes dos pais dos filhos de Israel,
diante de si em Jerusalém; para fazerem
subir a arca da aliança do SENHOR da
cidade de Davi, para o sua nova morada.
1 Reis 8. E o rei Salomão e toda a
congregação de Israel que se havia
reunida com ele perante a arca,
oferecendo ovelhas e vacas, que não
puderam ser ditos nem contados por
multidão. Que imponente e alegre
processão deve ter sido! {1898 UrS, LUJ
68.3}

• The Temple was built in seven years.
• O templo foi construído em sete anos.
represents
representa
• Seven
• Sete
completion/perfection.
conclusão/perfeição.
• Also the seventh seal (2014-PBM).
• Christ is hidden (in obscurity)
thirty years from his birth up to
the beginning of his ministry.
The hiding (or period of
obscurity) is also 1260 years
when the woman was hidden
in the wilderness.
• Six months before Christ began
His ministry John the Baptist
began preaching.
• Six months is 180 days which is
1/7th of 1260 and the seventh
seal.

• Também o sétimo selo (2014-PAM).
é
escondido
(em
• Cristo
obscuridade) 30 anos do seu
nascimento ate ao começo do
Seu ministério. Esconder (ou
período de obscuridade) é
também 1260 anos quando a
mulher está escondida no
deserto.
• Seis meses antes de Cristo
começar o Seu ministério, João
Batista começou a pregar.
• Seis meses são 180 dias que é
1/7 de 1260 e o sétimo selo.

• Dedication took place 11 months later • A dedicação aconteceu 11 meses
(8th year of temple construction) in
depois (oitavo ano da construção do
Solomon’s 12th year of reigning.
templo) no décimo segundo ano do
reinado de Salomão.
• The number 11 is a symbol of PBM.
See Judas falling away before
Christ’s Midnight seizure, 11
disciples in upper room (PBM)
before Pentecost (M).

• O número 11 é símbolo da PAM.
Veja a apostasia de Judas antes da
captura de Cristo na meia-noite, 11
discípulos no cenáculo (PAM) antes
do Pentecoste (MN).

• The number 12 is a symbol of
organization
(Matt
12:27-28)
showing that the organization of
the church triumphant is complete
at PBM.

• O número 12 é símbolo de
organização
(Mt
12:
27-28)
mostrando que a organização da
igreja triunfante é completa na
PAM.

• The number eight is a symbol of
restoration and of the covenant
(see circumcision on eighth day,
eight people used to restore the
earth after the flood). Marks the
restoration
of
the
church

• O número 8 é símbolo de
restauração
e
da
aliança
(circuncisão no oitavo dia, oito
pessoas usadas para restaurar a
terra depois do diluvio). Marca a
restauração da igreja triunfante.
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triumphant.
• Covenant with faithful priests
confirmed/finalized in PBM-M
time period.

• Aliança com sacerdotes fieis
confirmada/
finalizada
no
período de tempo da PAM-MN.

• The temple was dedicated in the • O templo foi dedicado no mês Etanim
month
Ethanim
which
means
que significa “córrego permanente".
“permanent brooks.”
• Represents the sealing where the
character developed is made
permanent.
ʼÊythânîym,
ay-thaw-neem';
plural of H386; always with the
article; the permanent brooks;
Ethanim, the name of a month:—
Ethanim.

• Representa o selamento onde o
caráter desenvolvido é feito
permanente.
Êythaniym,
ay-thaw-neem;
plural de H386; sempre com o
artigo, o córrego permanente;
Etanim, nome de um mês: —
Etanim.
ʼêythân,

ay-thawn';

ou

(shortened) תן
ָ  ֵאʼêthân ; from an
unused
root
(meaning
to
continue); permanence; hence
(concrete)
permanent;
specifically a chieftain:—hard,
mighty, rough, strength, strong.

(abreviado)
תן
ָ ֵא
ʼêthân
;
procedente de uma raiz não
utilizada
(significando
continuar);
permanência,
conseqüentemente permanente
(concreto); especificamente chefe
de tribo: duro, poderoso, áspero,
força, forte.

Then Jesus and the holy angels,
accompanied by all the saints, again go
to the city, and the bitter lamentations
and wailings of the doomed wicked fill
the air. Then I saw that Satan again
commenced his work. He passed around
among his subjects, and made the weak
and feeble strong, and told them that he
and his angels were powerful. He
pointed to the countless millions who
had been raised. There were mighty
warriors and kings who were well
skilled in battle and who had conquered
kingdoms. And there were mighty
giants and valiant men who had never
lost a battle. There was the proud,
ambitious Napoleon, whose approach
had caused kingdoms to tremble. There
stood men of lofty stature and dignified
bearing, who had fallen in battle while
thirsting to conquer. As they come forth
from their graves, they resume the
current of their thoughts where it
ceased in death. They possess the same
desire to conquer which ruled when
they fell. Satan consults with his angels,
and then with those kings and

Então Jesus e os santos anjos,
acompanhados por todos os santos vão
de novo à cidade, e as amarguradas
lamentações e prantos dos ímpios
condenados enchem os ares. Vi então
que Satanás novamente começava a sua
obra. Passou por entre seus súditos, e
fez do fraco e débil forte, e disse-lhes
que ele e os seus anjos eram poderosos.
Apontou para os incontáveis milhões
que
tinham
ressuscitado.
Havia
poderosos guerreiros e reis, que eram
muito hábeis em batalhas e que haviam
conquistado reinos. E havia poderosos
gigantes e homens valentes que nunca
perderam uma batalha. Ali estava o
orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja
aproximação tinha feito reinos tremer.
Ali se achavam homens de elevada
estatura e porte nobre, que haviam
tombado na batalha enquanto sedentos
de conquistas. Ao surgir de suas
sepulturas, reatam a corrente de seus
pensamentos no ponto em que cessara
por ocasião da morte. Possuem o mesmo
desejo de conquistar que os governava
quando tombaram. Satanás consulta

ʼêythân,

ay-thawn';

or
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conquerors and mighty men. Then he
looks over the vast army, and tells them
that the company in the city is small and
feeble, and that they can go up and take
it, and cast out its inhabitants, and
possess its riches and glory themselves.
{EW 293.1}

com seus anjos e então com aqueles
reis,
conquistadores,
e
homens
poderosos. Olha então para o vasto
exército e diz-lhes que a multidão na
cidade é pequena e fraca, e que eles
podem subir e tomá-la, expulsar seus
habitantes e possuir suas riquezas e
glória. {PE 293.1}

• It was dedicated in 14 days - the • Foi dedicado em 14 dias - o número 14
number 14 being located at Midnight.
sendo localizado à Meia-Noite.
• Passover was celebrated on the
• Páscoa foi celebrada no dia 14. Isto
14th day. This is when Christ was
é quando Cristo foi crucificado
crucified
marking
marcando perseguição/fechamento
persecution/close of probation (1
da porta da graça (1 Co 5:7).
Cor 5:7).
2 Kings 18:13-16 (KJV)
2 Reis 18:13-16 (ACF)
Now in the fourteenth year of king
Hezekiah did Sennacherib king of
Assyria come up against all the fenced
cities of Judah, and took them. 14 And
Hezekiah king of Judah sent to the king
of Assyria to Lachish, saying, I have
offended; return from me: that which
thou puttest on me will I bear. And the
king of Assyria appointed unto
Hezekiah king of Judah three hundred
talents of silver and thirty talents of
gold. 15 And Hezekiah gave him all the
silver that was found in the house of the
Lord, and in the treasures of the king's
house. 16 At that time did Hezekiah cut
off the gold from the doors of the temple
of the Lord, and from the pillars which
Hezekiah king of Judah had overlaid,
and gave it to the king of Assyria.

13. Porém no ano décimo quarto do rei
Ezequias subiu Senaqueribe, rei da
Assíria, contra todas as cidades
fortificadas de Judá, e as tomou. 14.
Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao
rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Pequei;
retira-te de mim; tudo o que me
impuseres suportarei. Então o rei da
Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá,
trezentos talentos de prata e trinta
talentos de ouro. 15. Assim deu Ezequias
toda a prata que se achou na casa do
Senhor e nos tesouros da casa do rei. 16.
Naquele tempo cortou Ezequias o ouro
das portas do templo do Senhor, e das
ombreiras, de que ele, rei de Judá, as
cobrira, e o deu ao rei da Assíria.

Matthew 1:17 (KJV)

Mateus 1:17 (ACF)

So all the generations from Abraham to
David are fourteen generations; and
from David until the carrying away into
Babylon are fourteen generations; and
from the carrying away into Babylon
unto Christ are fourteen generations.

De sorte que todas as gerações, desde
Abraão até Davi, são catorze gerações; e
desde Davi até a deportação para a
babilônia, catorze gerações; e desde a
deportação para a babilônia até Cristo,
catorze gerações.

• David marks the establishment of
the covenant with the church
triumphant (Psa 89:3, 2 Chron 13:5).

• Davi marca o estabelecimento da
aliança com a igreja triunfante (Sl
89:3; 2 Cr 13:5).

• The carrying away to Babylon
marks the persecution that takes
place at Midnight.

• A saída para Babilônia marca a
perseguição que acontece à MeiaNoite.

• Christ is marking the mareh vision.

• Cristo marca a visão mareh.

When the temple was finished (PBM)
and the ark put in place (during
dedication PBM-M) it was filled with
God’s glory (M). (1 Kings 8:1-11).

Quando o templo estava terminado
(PAM) e a arca colocada no lugar
(durante a dedicação PAM-MN) foi
enchido da gloria de Deus (MN). (1 Reis

48

8:1-11).
2 Chronicles 5:1-14 (KJV)

2 Crônicas 5:1-14(ACF)

Thus all the work that Solomon made
for the house of the Lord was finished:
and Solomon brought in all the things
that David his father had dedicated; and
the silver, and the gold, and all the
instruments, put he among the
treasures of the house of God.

Assim se acabou toda a obra que
Salomão fez para a casa do SENHOR;
então trouxe Salomão as coisas que seu
pai Davi havia consagrado, a prata, o
ouro e todos os objetos, e pô-los entre os
tesouros da casa de Deus.

2 Then Solomon assembled the elders of
Israel, and all the heads of the tribes, the
chief of the fathers of the children of
Israel, unto Jerusalem, to bring up the
ark of the covenant of the Lord out of
the city of David, which is Zion. 3
Wherefore all the men of Israel
assembled themselves unto the king in
the feast which was in the seventh
month. 4 And all the elders of Israel
came; and the Levites took up the ark. 5
And they brought up the ark, and the
tabernacle of the congregation, and all
the holy vessels that were in the
tabernacle, these did the priests and the
Levites bring up. 6 Also king Solomon,
and all the congregation of Israel that
were assembled unto him before the
ark, sacrificed sheep and oxen, which
could not be told nor numbered for
multitude. 7 And the priests brought in
the ark of the covenant of the Lord unto
his place, to the oracle of the house, into
the most holy place, even under the
wings of the cherubims: 8 For the
cherubims spread forth their wings over
the place of the ark, and the cherubims
covered the ark and the staves thereof
above. 9 And they drew out the staves
of the ark, that the ends of the staves
were seen from the ark before the
oracle; but they were not seen without.
And there it is unto this day. 10 There
was nothing in the ark save the two
tables which Moses put therein at
Horeb, when the Lord made a covenant
with the children of Israel, when they
came out of Egypt. 11 And it came to
pass, when the priests were come out of
the holy place: (for all the priests that
were present were sanctified, and did
not then wait by course: 12 Also the
Levites which were the singers, all of
them of Asaph, of Heman, of Jeduthun,
with their sons and their brethren, being
arrayed in white linen, having cymbals
and psalteries and harps, stood at the

2. Então Salomão congregou em
Jerusalém os anciãos de Israel, e todos
os chefes das tribos, os chefes dos pais
entre os filhos de Israel, para fazerem
subir a arca da aliança do Senhor, da
cidade de Davi, que é Sião. 3. E todos os
homens de Israel se congregaram ao rei
na ocasião da festa, que foi no sétimo
mês. 4. E vieram todos os anciãos de
Israel; e os levitas levantaram a arca. 5. E
fizeram subir a arca, e a tenda da
congregação, com todos os objetos
sagrados, que estavam na tenda; os
sacerdotes e os levitas os fizeram subir.
6. Então o rei Salomão e toda a
congregação de Israel, que se tinha
reunido com ele diante da arca,
sacrificaram carneiros e bois, que não se
podiam contar, nem numerar, por causa
da sua abundância. 7. Assim trouxeram
os sacerdotes a arca da aliança do
Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa,
ao lugar santíssimo, até debaixo das
asas dos querubins. 8. Porque os
querubins estendiam ambas as asas
sobre o lugar da arca, e os querubins
cobriam, por cima, a arca e os seus
varais. 9. Então os varais sobressaíam
para que as pontas dos varais da arca se
vissem perante o oráculo, mas não se
vissem de fora; e ali tem estado até ao
dia de hoje. 10. Na arca não havia coisa
alguma senão as duas tábuas, que
Moisés tinha posto em Horebe, quando o
Senhor fez aliança com os filhos de
Israel, saindo eles do Egito. 11. E sucedeu
que, saindo os sacerdotes do santuário
(porque todos os sacerdotes, que ali se
acharam,
se
santificaram,
sem
respeitarem as suas turmas, 12. E os
levitas, que eram cantores, todos eles,
de Asafe, de Hemã, de Jedutum, de seus
filhos e de seus irmãos, vestidos de
linho fino, com címbalos, com saltérios e
com harpas, estavam em pé para o
oriente do altar; e com eles até cento e
vinte sacerdotes, que tocavam as
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east end of the altar, and with them an
hundred and twenty priests sounding
with trumpets: 13 It came even to pass,
as the trumpeters and singers were as
one, to make one sound to be heard in
praising and thanking the Lord; and
when they lifted up their voice with the
trumpets and cymbals and instruments
of musick, and praised the Lord, saying,
For he is good; for his mercy endureth
for ever: that then the house was filled
with a cloud, even the house of the
Lord; 14 So that the priests could not
stand to minister by reason of the cloud:
for the glory of the Lord had filled the
house of God.

trombetas). 13. E aconteceu que, quando
eles
uniformemente
tocavam
as
trombetas, e cantavam, para fazerem
ouvir uma só voz, bendizendo e
louvando ao Senhor; e levantando eles a
voz com trombetas, címbalos, e outros
instrumentos musicais, e louvando ao
Senhor, dizendo: Porque ele é bom,
porque a sua benignidade dura para
sempre, então a casa se encheu de uma
nuvem, a saber, a casa do Senhor; 14. E
os sacerdotes não podiam permanecer
em pé, para ministrar, por causa da
nuvem; porque a glória do Senhor
encheu a casa de Deus.

• Priests sanctified - completion of the • Sacerdotes santificados - conclusão da
preparatory work for the priests/no
obra preparatória para os sacerdotes /
tares among them.
sem joio entre eles.
• “An hundred and twenty” - 120 is 12
which is a symbol of organization. The
organization of the priests/church
triumphant is complete at PBM.

• "cento e vinte" - 120 é 12 que é símbolo
de organização. A organização dos
sacerdotes/
igreja
triunfante
é
completa na PAM.

• “Trumpeters and singers were as one”
- perfectly united.

• “as trombetas, e cantavam, para
fazerem ouvir uma só voz" —
perfeitamente unidos.

• “Lifted up their voice” - the Midnight
Cry for the priests is at PBM.

• "e levantando eles a voz" — O Clamor
da Meia-Noite para os sacerdotes é na
PAM.

• “Then the house was filled with a • "então a casa se encheu de uma
cloud” - at Midnight God’s glory is
nuvem" — na MN a glória de Deus é
manifested and intercession ceases
manifesta e a intercessão cessa
(probation closes) as no priests can
(fechamento da porta da graça) e
enter.
nenhum sacerdote pode entrar.
• The dedication of the temple took • A dedicação do templo aconteceu
place during the feast of tabernacles.
durante a festa dos tabernáculos.
• This represents the completion of
the
everlasting
gospel
and
gathering of the priests.

• Isto representa a conclusão do
evangelho eterno e ajuntamento
dos sacerdotes.
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The time chosen for the dedication was
a most favorable one—the seventh
month, when the people from every part
of the kingdom were accustomed to
assemble at Jerusalem to celebrate the
Feast of Tabernacles. This feast was
preeminently an occasion of rejoicing.
The labors of the harvest being ended
and the toils of the new year not yet
begun, the people were free from care
and could give themselves up to the
sacred, joyous influences of the hour.
{PK 37.3}

O tempo escolhido para a dedicação fora
o mais favorável — o sétimo mês,
quando o povo de todas as partes do
reino estava acostumado a reunir-se em
Jerusalém para celebrar a Festa dos
Tabernáculos.
Esta
festa
era
preeminentemente uma ocasião de
regozijo. Os labores da colheita haviam
findado, as atividades do novo ano ainda
não começara, o povo estava livre de
cuidados e podia abandonar-se às
influências sagradas, jubilosas do
momento. {PR 13.3}

The feast of tabernacles was the last of
the Jewish feast. It was celebrated in
the seventh month when they had
gathered in the fruit of the land, and
extended from the fifteenth to the
twenty-first day of that month. It was
ordained as a festival of rejoicing before
the Lord; and during this period the
children of Israel dwelt in booths in
commemoration of their dwelling thus
during their sojourn in the wilderness. It
probably typifies the great rejoicing
after the final gathering of all the people
of God into his kingdom. 1 {1873 JNA,
HSFD 83.3}

A festa dos tabernáculos era a última
das festas judaicas. Era celebrada no
sétimo mês quando eles tinham colhido
o fruto da terra, e se expandia do
décimo-quinto até o vigésimo-primeiro
dia daquele mês. Era ordenado como
festa de alegria diante do Senhor; e
durante esse período os filhos de Israel
habitavam em tendas em comemoração
das suas moradas, durante a sua
permanência no deserto. Provavelmente
tipifica o grande júbilo após a reunião
final de todo o povo de Deus no Seu
reino. {1873 JNA, HSFD 83.3}

• Construction began in the time of • Construção começou no tempo de Ciro
Cyrus whose decree is a symbol of the
cujo decreto é símbolo do primeiro
first angel (1989-911).
anjo (1989-11/9).
• The building of the temple is
marked as commencing at 911 (Êx
40:17). But on one level it can be
marked as beginning at the time of
the end.
• In Solomon’s temple David’s
gathering of the stones (1AM)
cannot be separated from
Solomons using them to build
the temple (2AM).
• In the history of Christ John the
Baptists gathering disciples
(1AM) cannot be separated from
Christ using some of those
disciples
to
form
the

• O início da construção do templo é
marcada no 11/9 (Êx 40:17). Mas
noutro nível pode ser marcado
como começando no tempo do fim.
• No templo de Salomão o
ajuntamento das pedras por
Davi (1MA), não pode ser
separado de Salomão usando-as
na construção do templo (2MA).
• Na história de Cristo o
ajuntamento dos discípulos por
João Batista (1MA) não pode ser
separado de Cristo usando
alguns dos discípulos para
formar a fundação de Sua igreja
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foundation
(2AM).

of

His

church

• This temple was finished in the time
of the second decree (Darius).
• Darius was followed by Xerxes and
Artabanus before Artaxerxes came
into power and passed the third
decree.
6. The work thus decreed by Cyrus,
being only fairly begun in his lifetime,
was forcibly hindered during the reigns
of the next two kings. Then Darius, to
whom the whole matter was referred,
issued his decree repeating word for
word a large part of the decree of Cyrus,
and adding largely to its grant of power.
Thus the decree of Darius is inseparably
united with that of Cyrus. {1865 JNA,
CRBJ 41.1}

(2MA).
• Este templo foi terminado no tempo do
segundo decreto (Dario).
• Dario era seguido por Xerxes e
Artabano antes de Artaxerxes
assumir o poder e passar o terceiro
decreto.
6. A obra assim decretada por Ciro,
tendo apenas começado durante seu
tempo de vida, foi forçosamente
impedida durante os reinados dos
próximos dois reis. Então, Dario, a quem
se referia todo o assunto, emitiu seu
decreto, repetindo palavra por palavra
uma grande parte do decreto de Ciro, e
acrescentando em grande parte à sua
concessão de poder. Assim, o decreto de
Dário é inseparavelmente unido com o
de Ciro. {1865 JNA, CRBJ 41.1}

7. Under these connected acts, the
temple was builded and finished as a
structure, but was not beautified and
adorned; and Jerusalem itself, as we
may conclude from the facts named,
though having no legal existence, had,
to some extent, sprung into existence
around the temple. Now Artaxerxes
takes up and endorses all that had been
done by Cyrus and Darius; for he greatly
beautified and adorned the temple that
had been erected under their decrees,
finishing it a second time when it had
been finished in a plain manner before
by Darius. See Ezra 6:14, 15. And not
only did he do this, but he spread the
mantle of his legal authority over the
city that had without any authority
begun to grow up, and he gave back to
it, as we shall see, its forfeited and long
lost rights and privileges. This act of
Artaxerxes, therefore, simply renders
that work complete which had been in
part accomplished by the authority of
Cyrus and Darius, and make his own
decree an embodiment of theirs with
important
additions.
{1865
JNA,
Command to Restore and Rebuild
Jerusalem 41.2}

7. Sob estes atos conectados, o templo
era construído e concluído como
estrutura, mas não era tão belo e
adornado; e Jerusalém mesmo, como
podemos
concluir
dos
fatos
mencionados, mesmo não existindo
legalmente, até certo grau começou a
surgir ao redor do templo. Agora
Artaxerxes assume e endossa tudo que
fora feito por Ciro e Dario; pois ele
embelezou e adornou o templo que
havia sido levantado sob os decretos
deles, concluindo-o pela segunda vez,
sendo que já havia sido concluído de
maneira simples por Dario. Veja Esdras
6:14, 15. E não somente ele fez isso, mas
também cobriu a cidade com seu manto
de autoridade legal que havia começado
a crescer sem autoridade alguma, e
devolveu a ela, como veremos, seus
direitos confiscados e por longo tempo
perdidos direitos e privilégios. Este ato
de Artaxerxes, portanto, simplesmente
tornou a obra completa que por partes
havia sido cumprida pela autoridade de
Ciro e Dario e fazem de seu próprio
decreto uma personificação dos decretos
deles, com suplementos importantes.
{1865 JNA, Command to Restore and
Rebuild Jerusalem 41.2}

Forty-two thousand three hundred and
sixty persons, enough to people quite a
respectable city, returned, under the
proclamation of Cyrus, to the site of
Jerusalem, to rebuild the house of the

Quarenta e duas mil e trezentos e
sessenta pessoas, suficiente para
construir uma cidade até respeitável,
retornaram, sob a proclamação de Ciro,
ao local de Jerusalém, para reconstruir a

52

Lord. And the sacred vessels which had
been taken away were also restored.
Ezra 5:13-15. Fifty-two years after the
complete destruction of the first temple,
the foundation of the second was laid by
Zerubbabel. The prophets, Haggai and
Zechariah, encouraged the builders.
Ezra 5:1; 6:14. Hindered fifteen years
through the influence of the Samaritans
and others, it was at length finished and
dedicated in the sixth year of Darius
Hystaspes, B.C.515, twenty-one years
after its commencement. {1898 UrS, LUJ
79.1}

casa do Senhor. E os utensílios sagrados
que haviam sido levados também foram
recuperados. Esdras 5:13-15. Cinqüenta e
dois anos depois da destruição completa
do primeiro templo, foi lançado o
fundamento do segundo por Zorobabel.
Os
profetas
Ageu
e
Zacarias,
encorajaram os construtores. Esdras 5:1;
6:14. Impedidos por quinze anos através
da influência dos Samaritanos e outros,
era afinal concluído e dedicado no sexto
ano de Dario Histaspes, 515 A.C., vinte e
um anos após seu começo. {1898 UrS,
LUJ 79.1}

The truth that the temple is finished in A verdade que o templo terminou na
the history of the second angel is also historia do segundo anjo também é
conveyed in Zechariah.
transmitida em Zacarias.
Zechariah 4:8-10 (KJV)

Zacarias 4:8-10 (ACF)

Moreover the word of the Lord came
unto me, saying, 9 The hands of
Zerubbabel have laid the foundation of
this house; his hands shall also finish it;
and thou shalt know that the Lord of
hosts hath sent me unto you. 10 For who
hath despised the day of small things?
for they shall rejoice, and shall see the
plummet in the hand of Zerubbabel with
those seven; they are the eyes of the
Lord, which run to and fro through the
whole earth.

8. E a palavra do Senhor veio novamente
a mim, dizendo: 9. As mãos de Zorobabel
têm lançado os alicerces desta casa;
também as suas mãos a acabarão, para
que saibais que o Senhor dos Exércitos
me enviou a vós. 10. Porque, quem
despreza o dia das coisas pequenas?
Pois esses se alegrarão, vendo o prumo
na mão de Zorobabel; esses são os sete
olhos do Senhor, que percorrem por toda
a terra.

• Zerubbabel means “from Babylon”
• Zorobabel significa "de Babilônia”e
and he left Babylon to return to
ele deixou Babilônia para retornar
Jerusalem. He is thus a symbol of
a Jerusalém. Ele é símbolo da
the second angel which arrived at
segundo anjo que chegou em 11/9.
911.
Ele lançou tanto o fundamento do
templo como também o concluiu,
He both laid the foundation of the identificando assim que o fundamento é
temple and finished it thus identifying lançado e o templo é concluído na
that the foundation is laid and the história do segundo anjo.
temple is finished in the history of the
second angel.
Ezra 6:14-17 (KJV)

Esdras 6:14-17 (ACF)

14. And the elders of the Jews builded,
and they prospered through the
prophesying of Haggai the prophet and
Zechariah the son of Iddo. And they
builded, and finished it, according to the
commandment of the God of Israel, and
according to the commandment of
Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king
of Persia. 15 And this house was
finished on the third day of the month
Adar, which was in the sixth year of the
reign of Darius the king. 16 And the

14. E os anciãos dos judeus iam
edificando e prosperando pela profecia
do profeta Ageu, e de Zacarias, filho de
Ido. E edificaram e terminaram a obra
conforme ao mandado do Deus de Israel,
e conforme ao decreto de Ciro e Dario, e
de Artaxerxes, rei da Pérsia. 15. E
acabou-se esta casa no terceiro dia do
mês de Adar, no sexto ano do reinado do
rei Dario. 16. E os filhos de Israel, os
sacerdotes, os levitas, e o restante dos
filhos do cativeiro, fizeram a dedicação
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children of Israel, the priests, and the
Levites, and the rest of the children of
the captivity, kept the dedication of this
house of God with joy, 17 And offered at
the dedication of this house of God an
hundred bullocks, two hundred rams,
four hundred lambs; and for a sin
offering for all Israel, twelve he goats,
according to the number of the tribes of
Israel.

desta casa de Deus com alegria. 17. E
ofereceram para a dedicação desta casa
de Deus cem novilhos, duzentos
carneiros, quatrocentos cordeiros, e
doze cabritos por expiação do pecado de
todo o Israel; segundo o número das
tribos de Israel.

• Dedication took place in the
• A dedicação aconteceu no décimo
twelfth month (Adar) representing
mês (Adar) representando a
the completion of the work of
conclusão
do
trabalho
da
organization prior to Midnight.
organização antes da Meia-Noite.
Ezra 6:18-22 (KJV)
Esdras 6:18-22 (ACF)
And they set the priests in their
divisions, and the Levites in their
courses, for the service of God, which is
at Jerusalem; as it is written in the book
of Moses. 19 And the children of the
captivity kept the passover upon the
fourteenth day of the first month. 20 For
the priests and the Levites were purified
together, all of them were pure, and
killed the passover for all the children of
the captivity, and for their brethren the
priests, and for themselves. 21 And the
children of Israel, which were come
again out of captivity, and all such as
had separated themselves unto them
from the filthiness of the heathen of the
land, to seek the Lord God of Israel, did
eat, 22 And kept the feast of unleavened
bread seven days with joy: for the Lord
had made them joyful, and turned the
heart of the king of Assyria unto them,
to strengthen their hands in the work of
the house of God, the God of Israel.

18. E puseram os sacerdotes nas suas
turmas e os levitas nas suas divisões,
para o ministério de Deus, em
Jerusalém, conforme ao que está escrito
no livro de Moisés. 19. E os filhos do
cativeiro celebraram a páscoa no dia
catorze do primeiro mês. 20. Porque os
sacerdotes e levitas se purificaram como
se fossem um só homem, todos estavam
limpos; e mataram o cordeiro da páscoa
para todos os filhos do cativeiro, e para
seus irmãos, os sacerdotes, e para si
mesmos. 21. Assim comeram a páscoa os
filhos de Israel que tinham voltado do
cativeiro, com todos os que com eles se
apartaram da imundícia dos gentios da
terra, para buscarem o Senhor Deus de
Israel; 22. E celebraram a festa dos pães
ázimos por sete dias com alegria; porque
o Senhor os tinha alegrado, e tinha
mudado o coração do rei da Assíria a
favor deles, para lhes fortalecer as mãos
na obra da casa de Deus, o Deus de
Israel.

• The Passover was kept 1 month and 11 • A páscoa era guardada durante 1 mês e
(40) days after the temple was
11 (40) dias depois que o templo foi
dedicated.
dedicado.
• Passover is a symbol of Midnight
as the death angel in Êxdus passed
over at Midnight.

• Páscoa [ingl. 'pass+over' = 'passar
por cima'] é um símbolo da MN
como o anjo da morte em Êxodo
'passou por cima' à MN.

• At the Passover (M) those
ministering in the temple are pure
- pure priesthood of the church
triumphant.

• Na páscoa (MN) aqueles que
ministram no templo são puros sacerdócio
puro
da
igreja
triunfante.

such
as
had
separated • "com todos os que com eles se
• “All
themselves” - the experience of the
apartaram" — a experiência do
second angel.
segundo anjo.
• “Kept the feast of unleavened bread • "E celebraram a festa dos pães ázimos
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seven days” - unleavened bread
represents sinlessness. This is the
living testimony that is given by the
church triumphant during the crisis at
Midnight.

por sete dias"— pães asmos representa
estar sem pecado. Este é o testemunho
vivo dado pela igreja triunfante
durante a crise na MN.

The second angel’s message of
Revelation 14 was first preached in the
summer of 1844, and it then had a more
direct application to the churches of the
United States, where the warning of the
judgment had been most widely
proclaimed and most generally rejected,
and where the declension in the
churches had been most rapid. But the
message of the second angel did not
reach its complete fulfillment in 1844.
The churches then experienced a moral
fall, in consequence of their refusal of
the light of the advent message; but that
fall was not complete. As they have
continued to reject the special truths for
this time they have fallen lower and
lower. Not yet, however, can it be said
that “Babylon is fallen,... because she
made all nations drink of the wine of the
wrath of her fornication.” She has not
yet made all nations do this. The spirit
of world conforming and indifference to
the testing truths for our time exists and
has been gaining ground in churches of
the Protestant faith in all the countries
of Christendom; and these churches are
included in the solemn and terrible
denunciation of the second angel. But
the work of apostasy has not yet
reached its culmination. {GC 389.2}

A mensagem do segundo anjo de
Apocalipse,
Capítulo
14,
foi
primeiramente pregada no verão de
1844, e teve naquele tempo uma
aplicação mais direta às igrejas dos
Estados Unidos, onde a advertência do
juízo tinha sido mais amplamente
proclamada e em geral rejeitada, e onde
a decadência das igrejas mais rápida
havia sido. A mensagem do segundo
anjo, porém, não alcançou o completo
cumprimento em 1844. As igrejas
experimentaram então uma queda
moral, em conseqüência de recusarem a
luz da mensagem do advento; mas essa
queda não foi completa. Continuando a
rejeitar as verdades especiais para este
tempo, têm elas caído mais e mais.
Contudo, não se pode ainda dizer que
“caiu Babilônia, ... que a todas as nações
deu a beber do vinho da ira da sua
prostituição.” Ainda não deu de beber a
todas as nações. O espírito de
conformação com o mundo e de
indiferença às probantes verdades para
nosso tempo existe e está a ganhar
terreno nas igrejas de fé protestante, em
todos os países da cristandade; e estas
igrejas estão incluídas na solene e
terrível denúncia do segundo anjo. Mas
a obra da apostasia não atingiu ainda a
culminância. {GC 389.2}

• "sete dias"— o número sete é um
símbolo de MN - CM (veja as 7 provas
• “Seven days” - the number seven is a
symbol of M-MC (see Christ’s seven
de Cristo seguindo a sua captura á MN
trials following his Midnight seizure
e José ajuntando trigo por sete anos).
and Joseph gathering corn for seven
years).
2014 and PBM - A Progressive 2014 e PAM - Um Desenvolvimento
Development:
Progressivo:

• The Bible declares that before the
coming of the Lord, Satan will work
“with all power and signs and lying
wonders, and with all deceivableness
of unrighteousness;” and they that
“received not the love of the truth,
that they might be saved,” will be left
to receive “strong delusion, that they
should believe a lie.” 2 Thessalonians
2:9-11. Not until this condition shall be
reached, and the union of the church
with the world shall be fully
accomplished
throughout

A Escritura Sagrada declara que
Satanás, antes da vinda do Senhor,
operará “com todo o poder, e sinais e
prodígios de mentira, e com todo o
engano da injustiça”; e “os que não
receberam o amor da verdade para se
salvarem” serão deixados à mercê da
“operação do erro, para que creiam a
mentira.” 2 Tessalonicenses 2:9-11. A
queda de Babilônia se completará
quando esta condição for atingida, e a
união da igreja com o mundo se tenha
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Christendom, will the fall of Babylon
be complete. The change is a
progressive one, and the perfect
fulfillment of Revelation 14:8 is yet
future. {GC 389.3}

consumado em toda a cristandade. A
mudança é gradual, e o cumprimento
perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no
futuro. {GC 389.3}

um
desenvolvimento
• There is a progressive development • Existe
from the arrival of a message to its full
progressivo desde a chegada da
development.
mensagem
até
ao
seu
desenvolvimento total.
• This is seen in the history of the
second angel and the fourth angel.

• Isto é visto na história do segundo
anjo e do quarto anjo.

perfeito
ou
completo
• PBM’s perfect or full development is • O
yet future.
desenvolvimento da PAM é ainda
futuro.
• But many of the developments
identified at PBM began to take
place in 2014.

• Mas muitos dos desenvolvimentos
identificados na PAM começaram
em 2014.

• The foundation was finished in
2012 - 2014. After this the
temple building began to be
reared up.

• O fundamento foi terminado
em 2012 - 2014. Depois disto o
templo
começou
a
ser
construído.

• Light was unsealed on Ezra 7:9
identifying the Midnight Cry
(Midnight for the priests) as the
entering into the Most Holy
Place (MHP).

• Luz foi aberta sobre Esdras 7:9
identificando o CM (Meia-Noite
para os sacerdotes) como
entrada ao lugar santíssimo
(LSs).

coincided
• This
identification of
movement.

with
the
a parallel

coincidiu
com
a
• Isto
identificação de um movimento
paralelo

• The Islamic State also began its
rise this year. Islam is
connected with the outpouring
of the Holy Spirit.

• O estado islâmico também
começou a crescer neste ano. O
islã está conectado com o
derramamento
do
Espirito
Santo.

• Hence the PBM is a progressive
development. We are in the history
of the PBM.

a
PAM
é
um
• Assim
desenvolvimento progressivo. Nós
nos encontramos na história da
PAM.

• Chiastic structure within the 2520 (742 • Estrutura quiasmática dentro dos 2520
BC - 1863 AD) allows for the
(742 A.C.- 1863 D.C) permite a
identification of truths at the
identificação de verdades no início da
beginning of the prophecy as marking
profecia marcando o que acontece no
what takes place at its end.
seu final.
• Prophecy unsealed - prophecy
sealed; civil war with North vs.
South - Civil War with North vs.
South; North a confederacy - South
a confederacy.

• Profecia aberta - profecia selada;
guerra civil entre o Norte e o Sul Guerra civil entre o Norte e o Sul;
Norte uma confederação - Sul a
confederação.

• Mene, Mene, Tekel, Upharsin (MMTU) • Mene mene, Tequel, Ufarsim (MMTU)
in Dan 5 makes 126 shekels (20 gerahs
em Daniel 5 são 126 siclos (20 geras em
in a shekel - Êx 30:13, Lev 27:25). 126
siclos - Êx 30:13, Lv 27:25). 126 siclos
shekels gives 2520 gerahs.
são 2520 geras.
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• Thus 126 is a symbol of the 2520.
• The 2520 ends in 1844 where the
sign of the covenant (Sabbath) is
brought to view.
• 1844 typifies the SL where the
latter rain is poured out.
• 126 years from 1888 (latter rain
message of Jones and Waggonner)
comes to 2014.

• Logo, 126 é um símbolo para os
2520.
• Os 2520 terminam em 1844 quando
o sinal da aliança (Sábado) é
revelado.
• 1844 tipifica o DD onde
derramada a chuva Serôdia.

é

• 126 anos desde 1888 (mensagem da
chuva serôdia de Jones Waggoner)
levam a 2014.

• Rebellion, 2 classes identified,
jealousy (Korah Dathan and
Abiram) marked in 1888 and in
2014 also.

2
classes
• Rebelião,
identificadas, ciúme (Corá, Datã
e Abirão) marcado em 1888 e
também em 2014.

When I purposed to leave Minneapolis
[1888], the angel of the Lord stood by me
and said: “Not so; God has a work for
you to do in this place. The people are
acting over the rebellion of Korah,
Dathan, and Abiram [jealousy, rejection
of God’s appointed agencies]. I have
placed you in your proper position,
which those who are not in the light will
not acknowledge; they will not heed
your testimony; but I will be with you;
My grace and power shall sustain you. It
is not you they are despising, but the
messengers and the message I send to
My people. They have shown contempt
for the word of the Lord. Satan has
blinded their eyes and perverted their
judgment; and unless every soul shall
repent of this their sin, this unsanctified
independence that is doing insult to the
Spirit of God [rejection of organization],
they will walk in darkness. I will remove
the candlestick out of his place except
they repent and be converted, that I
should heal them. They have obscured
their spiritual eyesight. They would not
that God should manifest His Spirit and
His power [rejection of the Holy Spirit];
for they have a spirit of mockery and
disgust at My word. Lightness, trifling,
jesting and joking are daily practiced.
They have not set their hearts to seek
Me. They walk in the sparks of their
own kindling, and unless they repent,
they shall lie down in sorrow. Thus
saith the Lord: “Stand at your post of
duty; for I am with thee, and will not
leave thee nor forsake thee.” These
words from God I have not dared to
disregard. — Letter 2a, 1892, pp. 4, 5. (To
“Dear Nephew and Niece, Frank (F.E.)

Quando eu pretendia partir de
Minneapolis [1888], o anjo do Senhor
ficou ao meu lado e disse" "Não, Deus
tem uma obra para você realizar neste
lugar. As pessoas estão agindo sobre a
rebelião de Corá, Datã e Abirão [ciúme,
rejeição dos instrumentos apontados
por Deus]. Coloquei a ti na em posição
certa, que aqueles que não estão na luz
não irão reconhecer; não darão ouvido
ao seu testemunho; mas eu estarei
contigo; Minha graça e poder te
sustentarão. Não é vocês a quem
desprezam, mas os mensageiros e a
mensagem que eu envio ao meu povo.
Eles demostraram desprezo pela palavra
do Senhor. Satanás lhes cegou os olhos
e perverteu o juízo deles; e a menos que
toda alma se arrependa dos seus
pecados, esta independência não
santificada que insulta ao Espírito de
Deus [rejeição de organização], eles
andarão
em
trevas.
Retirarei
o
candelabro do seu lugar, exceto que eles
se arrependam e sejam convertidos,
para que eu os possa curar. Eles têm
obscurecido sua vista espiritual. Eles
não queriam que Deus manifestasse Seu
Espírito e Seu poder [rejeição do Espírito
Santo]; pois eles têm um espírito de
zombaria e desgosto pela minha palavra.
Leveza, futilidade, galhofa e gracejo são
praticados
diariamente.
Eles
não
determinaram seus corações para me
procurar. Eles caminham nas faíscas de
seu próprio fogo, e a menos que se
arrependam, eles se deitarão em
tristeza.
Assim
diz
o
Senhor:
"Permaneça fiel no seu posto de dever,
pois estou contigo não te deixarei, nem
te desampararei." Essas palavras de
Deus eu não me atrevi a ignorar. Letter
2a, 1892, pp. 4, 5. (To “Dear Nephew and
Niece, Frank (F.E.) and Hattie,”
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and Hattie,” November 5, 1892.) {3MR November 5, 1892.) {3MR 191.2}
191.2}
• A mene can also be 60 gerahs (Eze • Um Mene também pode ser 60 geras
45:12) making MMTU 151 shekels.
(Ez 45:12) fazendo de MMTU 151 siclos.
• Thus 151 is also a symbol of the
2520.

• Logo, 151 também é um símbolo
dos 2520

• 1863 (2520/wilderness scattering of
Miller’s dream) plus 151 years
comes to 2014.

• 1863 (2520/deserto espalhamento
do sonho de Miller) mais 151 anos
chega a 2014.

• In 1863 foundational truth was
rejected (Rebellion) using greek
hermeneutics
(mystery
of
iniquity).

1863
verdades
• Em
fundamentais foram rejeitadas
(rebelião) usando hermenêutica
grega (mistério da iniquidade).
• Em 2014 verdades que são
fundamentais no movimento
foram
rejeitadas
usando
falsos
métodos
de
interpretação
(modelo
combinando
moral
e
profecia).

• In 2014 truths that are
foundational
to
the
movement were rejected and
false
methods
of
interpretation
were
used
(conflated
moral
and • Em 1863 a organização da IASD foi
estabelecida e depois de 2014 a luz
prophetic model).
sobre organização foi entendida como
In 1863 the SDA organization was
sendo a verdade presente.
established and after 2014 the light of
organization was understood to be
present truth.

•

•
• In the mid-1880s E. J. Waggoner (son • Em meados de 1880 E.J. Waggoner
of J. H.), associate editor of the Signs
(filho de J.H.) editor associado da
of the Times in Oakland and teacher of
Signs of the Times em Oakland e
Bible at the Healdsburg College, was
professor de Bíblia no Healdsburg
moved by an Ellen G. White address
College, foi comovido por um discurso
read at a camp meeting. He seemed to
por Ellen G. White, lido numa campal.
see Christ hanging on the cross as a
Ele parecia ver Cristo pendurado na
sacrifice for his sins. He determined to
cruz como sacrifício para seus
delve into a study of this saving truth,
pecados. Ele determinou mergulhar
a truth he felt he must make known to
num estudo dessa verdade salvífica,
others (R. W. Schwarz, Light Bearers
uma verdade que, ele sentia, precisava
to the Remnant, p. 185). Records are
fazer conhecer a outros (R. W.
meager, but the matter of the law in
Schwarz, Light Bearers to the
Galatians was discussed by a group of
Remnant, p. 185). Os registros são
leading workers at the time of the
escassos, mas o assunto da lei em
General Conference session in Battle
Gálatas foi discutido de obreiros
Creek in 1886 (Selected Messages
líderes no tempo da Conferência Geral
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3:167). {3BIO 387.4}

em Battle Creek em 1886 (Selected
Messages 3:167). {3BIO 387.4}

• Rebellion is marked at beginning and • Rebelião é marcada no inicio e no fim
end of the laying of the foundation (911
da fundação (11/9 e 2014).
and 2014).
• Kadesh (rebellion of the 10 spies)
and Kadesh 40 years later (Moses
Rebellion which brings you to
PBM) before entering Canaan
(Midnight).
• Rebellion at 911 was against
Millerite foundations. Rebellion in
2014 is against the foundations of
this movement.
• The number thirteen signifies
rebellion. Ham was noted for
his rebellion and the thirteenth
in his line was Nimrod who
was also noted for his rebellion.

• Cades (rebelião dos 10 espias) e
Cades 40 anos mais tarde (rebelião
de Moisés que nos leva à PAM)
antes de entrar em Canaã (MeiaNoite).
• Rebelião no em 11/9 foi contra os
fundamentos
dos
Mileritas.
Rebelião em 2014 é contra os
fundamentos do movimento.
• O número treze significa
rebelião. Cam foi notado pela
sua rebelião e o número 13 na
sua linha foi Ninrode que
também foi notado pela sua
rebelião.

• Ham rebelled and was cursed (911). • Cam se rebelou e foi amaldiçoado
Nimrod built Babel. EGW associates
(11/9). Cam construiu Babel. EGW
tower builders with false science.
associa os construtores de torre com
ciência falsa.
• There are tower builders in our time. • Há edificadores de torre em nosso
Infidels construct their theories from
tempo. Os incrédulos constroem suas
the supposed deductions of science,
teorias pelas supostas deduções da
and reject the revealed word of God....
Ciência, e rejeitam a Palavra revelada
In the professedly Christian world
de Deus. ... No professo mundo cristão,
many turn away from the plain
muitos se desviam dos claros ensinos
teachings of the Bible and build up a
da Bíblia, e edificam um credo com
creed from human speculations and
especulações humanas e fábulas
pleasing fables, and they point to their
aprazíveis; e apontam para a sua torre
tower as a way to climb up to
como um caminho para subir ao Céu.
heaven.... – {CC 42.4}
... {VF 39.2}
Omega
apostasy
is
• The
described as a system of
intellectual philosophy (a false
science).

• A apostasia Omega é descrita
como um sistema de filosofia
intelectual (uma ciência falsa).

• This rebellion against the foundations • Esta rebelião contra os fundamentos
of this movement is illustrated in the
do movimento é ilustrado nos eventos
events at the laying of the foundation
de colocar o fundamento no templo
of
the
temple
following
the
após o cativeiro da Babilônia.
Babylonian Captivity.

• Construction of Herod’s temple • A construção do templo de Herodes
commenced at the beginning of 19 B.C.
começou no início de 19 A.C.
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materials
• Construction
gathered two years earlier.

were

• 46 years from 19 B.C. leads to 27
A.D.
(inclusive
reckoning)
which is the year Christ
commenced
His
public
ministry.

• Materiais de construção
juntados 2 anos antes.

foram

• 46 anos desde 19ac leva a 27dc
(contagem inclusiva) que foi no
ano em que Cristo começou o
Seu ministério publico.

• John 2:20. The Jews naturally saw no • João 2:20. Os Judeus naturalmente não
reference to His own body or to its
viram nenhuma referencia ao Seu
resurrection, and replied to the letter
próprio corpo ou á sua ressureição, e
responderam á letra de Suas palavras,
of His words, τεσσεράκοντα.… The
τεσσεράκοντα....O templo começou a ser
Temple was begun to be rebuilt in the
eighteenth year of Herod’s reign that
reconstruído no decimo oitavo ano do
is the autumn of 734–735. Jewish
reinado de Herodes que foi no Outono
reckoning the beginning of a year was
de 734-735. A contagem judaica no
reckoned one year. Thus forty-six
início de um ano foi contado um ano.
years might bring us to the autumn of
Então quarenta e seis anos podem
779 and the Passover of 780, i.e., 27
trazer-nos ao outono de 779 e a páscoa
A.D. would be regarded as forty-six
de 780, isto é, 27A.C seria considerado
years from the rebuilding; and this is
como quarenta e seis anos de
Edersheim’s calculation. But several
reconstrução; e isto é a contagem de
accurate chronologists think the
Edersheim. Mas vários cronologias
following year is meant. - Expositor’s
precisos acham que se refere ao ano
Greek Testament
seguinte.
Expositor's
Greek
Testament.
…At the first passover the Saviour
attended, which could not have been
later than the spring of his second year,
the Jews told him that the temple had
been forty-six years in building:
reckoning back forty-six years from A.D.
28, they began B.C. 19, which is the
precise year when Herod began the
work of rebuilding the temple. From the
eclipse which marked the death of
Herod, before which the Saviour had
been born, his birth could not have been
later than B.C. 4, which would make him
about thirty at the very time of his
baptism of John. Such a concurrence of
chronological,
astronomical,
and
historical testimony, can only be set
aside by testimony still more conclusive.
{1872 JNA, S23D 22.2}

...Na primeira páscoa que o Salvador
participou, que não pode ter sido mais
tarde que na primavera do seu segundo
ano, os judeus lhe disseram que o
templo tinha sido construido por
quarenta e seis anos: contando quarenta
e seis anos de 28 D.C., eles começaram19
A.C., que é o exato anos em que Herodes
começou a obra de reconstruir o templo.
Desde o eclipse que marcou a morte de
Herodes, antes que o Salvador tinha
nascido, seu nascimento não pode ter
sido mais tarde que 4 A.C., com que ele
teria por volta de trinta anos no exato
tempo do seu batismo por João. Tal
acordo de testemunho cronológico,
astronômico e histórico, só pode ser
posto a lado por testemunho ainda mais
conclusivo.

Five hundred years elapse. The temple,
as might well be supposed, became,
during this time, in many respects sadly
in need of repairs. Whereupon Herod
the Great, to ingratiate himself with the
Jews, conceived the idea of rebuilding it
throughout. The old temple was pulled
down to its foundation, and the building
of the new one commenced B.C. 19. It
was this temple to which the Jews
referred when they said to the Saviour
at his first passover, in the spring of

Quinhentos anos se passam. O templo,
como poderia muito bem ser suposto,
tornou-se, durante esse tempo, em
muitos
aspectos
lamentavelmente
destituído de reparos. Sobre o qual
Herodes o Grande, para captar as boas
graças dos judeus, concebeu a ideia de
reforma-lo inteiramente. O antigo
templo
foi
derrubado
até
seus
fundamentos, e a construção de um
novo começou em 19 A.C. Era este
templo a qual os judeus se referiam
quando disseram ao Salvador na sua
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A.D. 28, "Forty and six years was this
temple in building." John2:20. It had
been completed the year before, A.D. 27,
the very year in which Christ
commenced his public ministry. To this
temple, according to the prophecy of
Haggai, the Desire of all nations had
now come. Happy would it have been
for the Jews, if, knowing the time of
their visitation, they had received him
as their Lord, and owned his mission.
{1877 Uriah Smith, The Sanctuary and
the Twenty-three Hundred Days of
Daniel 8:14, 172.1}

primeira páscoa, na primavera de 28
D.C., "Em quarenta e seis anos foi
edificado este templo" João 2:20. Havia
sido concluído um ano antes, 27 D.C., no
exato ano em que Cristo começara seu
ministério público. A este templo, de
acordo com a profecia de Ageu, o
desejado de todas as nações havia agora
chegado. Teria sido feliz para os judeus,
conhecendo seu tempo de visitação, eles
houvessem recebido a ele como seu
Senhor, e abraçado sua missão. {1877
Uriah Smith, The Sanctuary and the
Twenty-three Hundred Days of Daniel
8:14, 172.1}

• The temple (organized Church

templo
(Igreja
Triunfante
• O
organizada) é completa na PAM.

• Triumphant) is complete at the PBM.
• PAM é 27ac. Cristo começou o Seu
PBM is 27 A.D. Christ commenced His
ministério publico no outono seis
meses antes da páscoa em 28 D.C. (que
public ministry in the Fall - 6 months
caiu no 28 de abril de 28 D.C.).
before passover in AD 28 (which fell on
28th April 28).

•
•
commencing
His
public • Cristo começando Seu ministério
• Christ
ministry at PBM represents the priests
público na PAM representa os
giving a message publicly that comes
sacerdotes dando uma mensagem
to the attention of the levites and the
publicamente
que
chega
ao
nethinim at this way-mark (see the
conhecimento dos levitas e netineus
line of Ezra 8 and Matt 3:5 in the line
neste marco (veja a linha de Esdras 8 e
of the 30 years of Christ).
Mateus 3:5 na linha de 30 anos de
Cristo).
• The Passover in 28 A.D. is Midnight.
• A Páscoa em 28 D.C.é a Meia-Noite.
• At this Passover Christ cleansed the • Naquela páscoa, Cristo purificou o
temple for the first time.
templo pela primeira vez.
After the Saviour commenced his
miracles, in Cana of Galilee, he went
down to Capernaum; "and continued
there not many days. And the Jews'
passover was at hand; and Jesus went
up to Jerusalem." John 2:12, 13. On this
occasion he drove out those who defiled
the temple with merchandise. And
when asked a sign, he said to them,
"Destroy this temple, and in three days I
will raise it up. Then said the Jews,
Forty and six years was this temple in
building, and wilt thou rear it up in
three days? But he spake of the temple

Depois que o Salvador começara seu
milagres, em Caná da Galiléia, ele
desceu para Cafarnaum; "e ficaram ali
não muitos dias. E estava próxima a
páscoa dos judeus, e Jesus subiu a
Jerusalém." João 2:12,13. Nesta ocasião
ele expulsou aqueles que poluíram o
templo com comércio. E quando
perguntado por um sinal, lhes disse,
"Derribai este templo, e em três dias o
levantarei. Disseram, pois, os judeus:
Em quarenta e seis anos foi edificado
este templo, e tu o levantarás em três
dias? Mas ele falava do templo do seu
corpo." João 2:18-21. Herodes o Grande
começou
seus
preparos
para
a
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of his body." John 2:18-21. Herod the
Great began his preparations for the
rebuilding of the temple, by gathering
materials two years previous to the
commencement of the work on the
temple, B. C. 19. Reckoning from this,
forty-six years extend to, and bring his
first passover in, A. D. 28. {1850 SB, ASC
169.3}

reconstrução do templo, juntando
materiais dois anos antes do começo das
obras no templo, 19 A.C.. Contando a
partir desta data, quarenta e seis anos se
estendem até e trazem à sua primeira
páscoa em 28 D.C.. 1850 SB, ASC 169.3

John 2:12-22 (KJV)

João 2:12-22 (ACF)

After this he went down to Capernaum,
he, and his mother, and his brethren,
and his disciples: and they continued
there not many days. 13 And the Jews'
passover was at hand, and Jesus went
up to Jerusalem, 14 And found in the
temple those that sold oxen and sheep
and doves, and the changers of money
sitting: 15 And when he had made a
scourge of small cords, he drove them
all out of the temple, and the sheep, and
the oxen; and poured out the changers'
money, and overthrew the tables; 16
And said unto them that sold doves,
take these things hence; make not my
Father's house an house of merchandise.
17 And his disciples remembered that it
was written, the zeal of thine house
hath eaten me up.

12. Depois disto desceu a Cafarnaum,
ele, e sua mãe, e seus irmãos, e seus
discípulos; e ficaram ali não muitos dias.
13. E estava próxima a páscoa dos
judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 14. E
achou no templo os que vendiam bois, e
ovelhas, e pombos, e os cambiadores
assentados. 15. E tendo feito um
azorrague de cordéis, lançou todos fora
do templo, também os bois e ovelhas; e
espalhou o dinheiro dos cambiadores, e
derribou as mesas; 16. E disse aos que
vendiam pombos: Tirai daqui estes, e
não façais da casa de meu Pai casa de
venda.
17.E
os
seus
discípulos
lembraram-se do que está escrito: O zelo
da tua casa me devorou.

18 Then answered the Jews and said
unto him, what sign shewest thou unto
us, seeing that thou doest these things?
19 Jesus answered and said unto them,
destroy this temple, and in three days I
will raise it up. 20 Then said the Jews,
Forty and six years was this temple in
building, and wilt thou rear it up in
three days? 21 But he spake of the
temple of his body. 22 When therefore
he was risen from the dead, his disciples
remembered that he had said this unto
them; and they believed the scripture,
and the word which Jesus had said.
• Priests (Christ and His disciples) do
the work of cleansing the Adventist
temple at Midnight.
This is accomplished through a
manifestation
of
divine
power
(proclamation of a message).

18. Responderam, pois, os judeus, e
disseram-lhe: Que sinal nos mostras
para fazeres isto? 19. Jesus respondeu, e
disse-lhes: Derribai este templo, e em
três dias o levantarei. 20. Disseram,
pois, os judeus: Em quarenta e seis anos
foi edificado este templo, e tu o
levantarás em três dias? 21. Mas ele
falava do templo do seu corpo. 22.
Quando, pois, ressuscitou dentre os
mortos, os seus discípulos lembraram-se
de que lhes dissera isto; e creram na
Escritura, e na palavra que Jesus tinha
dito.

• Sacerdotes (Cristo e Seus discípulos)
fazem o trabalho de purificar o templo
adventista na MN.
Isto é realizado através de uma
manifestação
do
poder
divino
(proclamação de uma mensagem).
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MARCO BARRIOS
Os Sete Trovões de Samuel Snow
A luz especial dada a João, que foi expressa nos sete trovões era uma delineação de eventos
que transpiram sob as mensagens do primeiro e segundo anjos. Não foi melhor para o povo
saber essas coisas, pois sua fé deve, necessariamente, ser testada. Na ordem de Deus as
mais maravilhosas e avançadas verdades seriam proclamadas. {7BC, 971}

Samuel Snow
Argumentos aduzidos dos símbolos do Antigo Testamento apontavam também para o
outono como o tempo em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela
“purificação do santuário.” Isto se tornou muito claro ao dar-se atenção à maneira por que
os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo se haviam cumprido. {GC 399.1}
A morte do cordeiro pascal era sombra da morte de Cristo. Diz Paulo: “Cristo, nossa Páscoa,
foi sacrificado por nós.” 1 Coríntios 5:7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa
era movido perante o Senhor, simbolizava [foram típicos da] a ressurreição de Cristo.
Falando da ressurreição do Senhor e de todo o Seu povo, diz Paulo: “Cristo, as primícias,
depois os que são de Cristo, na Sua vinda.” 1 Coríntios 15:23. Semelhante ao molho que era
agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que se colhiam antes da ceifa,
Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados que, por ocasião da ressurreição futura,
serão recolhidos ao celeiro de Deus. {GC 399.2}
Aqueles símbolos [tipos] se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento mas também
quanto ao tempo. No dia catorze do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que,
durante quinze longos séculos, o cordeiro pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a
Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar Sua própria morte
como o “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.” Naquela mesma noite Ele foi
tomado por mãos ímpias, para ser crucificado e morto. E, como o antítipo dos molhos que
eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como — “as
primícias dos que dormem” (1 Coríntios 15:20), exemplo de todos os ressuscitados justos,
cujo “corpo abatido” será transformado, “para ser conforme o Seu corpo glorioso.”
Filipenses 3:21. {GC 399.3}
De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo
designado no culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário, ou o
grande dia da expiação, ocorria no décimo dia do sétimo mês judaico (Levítico 16:29-34), dia
em que o sumo sacerdote, tendo feito expiação por todo o Israel, e assim removido seus
pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Destarte, acreditava-se que Cristo, nosso
Sumo Sacerdote, apareceria para purificar a Terra pela destruição do pecado e pecadores, e
glorificar com a imortalidade a Seu povo expectante. O décimo dia do sétimo mês, o grande
dia da expiação, tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia vinte e dois
de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isto estava de acordo com as
provas já apresentadas, de que os 2.300 dias terminariam no outono, e a conclusão parecia
irresistível. {GC 399.4}

1. Carta a Himes por Guilherme Miller / Tempo do Fim
Irmão Himes:
Minha saúde está melhorando, como meus pais diriam. Tenho agora apenas vinte e dois
furúnculos, desde o tamanho de uma uva até uma noz, no meu ombro, lado, costas e braços,
estou verdadeiramente aflito como Jó. E tenho muitos consoladores - só que eles não vêm
me ver como os de Jó, e seus argumentos não são tão racionais. Quero ver o irmão Bliss.
Espero que ele esteja certo sobre, a terminação dos períodos, mas eu acho que ele não está.
Eu lhes direi porque, se vocês examinarem, encontrarão todas as cerimônias e tipos da lei
que eram observadas no primeiro mês, ou no equinócio vernal, tiveram seu cumprimento
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no primeiro advento e sofrimentos de Cristo; Mas todas as festas e cerimônias no sétimo
mês ou equinócio de outono só podem ter sua realização em seu segundo advento. {ST, May
17, 1843}
Embora esses cálculos indicassem a época em que o Segundo Advento ocorreria, a data
exata foi determinada por Snow através do argumento topológico que tinha sido exposto
por Miller mais de um ano antes. Miller tinha mostrado que as festas judaicas eram tipos
que deveriam ser cumpridos por Cristo, tanto em seu primeiro e segundo advento. De
acordo com Snow, os tipos vernais que tinham sido cumpridos no Primeiro Advento foram:
(1) A Páscoa com seu antítipo na morte de Cristo como o Cordeiro da Páscoa (1 Coríntios 5:
7); (2) a oferta das primícias da colheita na manhã seguinte ao sábado (Levítico 23: 6, 7, 10,
11) com o seu antítipo na ressurreição de Cristo como os primeiros frutos dos mortos (1 Cor.
15: 2023); (3) a Festa das Semanas (Levítico 23:15, 16), visto como o aniversário da descida do
Senhor no Monte Sinai ao dar a Lei, com seu antítipo na descida do Espírito Santo no
Pentecostes. No entanto, os tipos de outonos que foram observados no sétimo mês do ano
judaico nunca tiveram seu cumprimento no antítipo. A única explicação para isto ele achou
na suposição de que eles deveriam ser cumpridos no Segundo Advento. Foi o tipo do Dia de
Expiação, Yom Kipur, que levou Snow ao cálculo da data exata do retorno de Cristo,
afirmando que no Dia da Expiação, no décimo dia do sétimo mês, o sumo sacerdote foi para
o Santíssimo do tabernáculo, apresentando o sangue da vítima diante do propiciatório,
depois do qual, no mesmo dia, saiu e abençoou a espera da congregação de Israel. Veja Lev.
IX .7, 22, 23, 24 e Lev. 16º cap .; Heb. V. 1-6 e ix.1-12, 27, 28. Agora o ponto importante neste
tipo é a conclusão da reconciliação na vinda do sumo sacerdote do lugar santo. O sumo
sacerdote era um tipo de Jesus nosso Sumo Sacerdote; O lugar santíssimo, um tipo de céu
em si; E a saída do sumo sacerdote um tipo da vinda de Jesus pela segunda vez para
abençoar as pessoas que o esperavam. Como este era no décimo dia do sétimo mês [cálculo
caraíta], então naquele dia Jesus certamente virá, porque um único ponto da lei não pode
falhar. Tudo deve ser cumprido. {1977 PGD, FSDA 95.2}
Deus mandou Seu anjo mover o coração de um lavrador, que não havia crido na Bíblia, a fim
de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele
escolhido, para guiar seu espírito e abrir à sua compreensão profecias que sempre tinham
sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe dado o início da cadeia de verdade, e ele foi
levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a Palavra de
Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdades. A Palavra que ele havia considerado como
não inspirada, abria-se-lhe agora ante a visão, em sua beleza e glória. Viu que uma parte das
Escrituras explica outra, e, quando uma passagem estava fechada à sua compreensão,
encontrava em outra parte da Palavra aquilo que a explicava. Olhava a santa Palavra de
Deus com alegria, e com o mais profundo respeito e temor. {PE 229.1}
• Uma mensagem é aberta no TdF: Miller, o mensageiro da primeira mensagem angélica
que foi aberta no TdF, apresentou os entendimentos que formaram a base da mensagem
de CM.
• A mensagem do CM de Snow teve sua base na mensagem de Miller (Dan 8:14) que em
nossa linha é Dan 11: 40-45.

2. Carta pessoal de Snow a Southard / Aumento de Conhecimento
Querido irmão Southard. Desejo apresentar alguns pensamentos, para a consideração
cuidadosa dos queridos irmãos da fé do advento, em um ponto em que eu difiro de muitos
deles, id est a terminação dos períodos proféticos. Faço isso, não porque busco controvérsia;
Longe disto "Não haja contenda entre nós, porque nós somos irmãos." Tampouco procuro
desencorajar aqueles que, com ardente desejo, estão procurando o aparecimento de nosso
abençoado Mestre, dentro do atual ano judaico de 1843. Nem tenho ainda desejo de pôr o
glorioso dia mais distante . Toda a minha alma expira a oração: "Vinde, Senhor Jesus, e
venha depressa." Mas o Senhor me mostrou, eu acho, que devemos esperar e sofrer um
pouco mais. {3 de abril de 1844 JVHe, HST 68,26}
Todos nós acreditamos que a grande semana deve ser cumprida. Que os 6000 anos, que
foram tipificados pelos seis dias da criação, devem ser completados; E então virá o sétimo
milênio - o sábado glorioso de repouso "que permanece para o povo de Deus". Como este
longo período - o aion ou a idade deste mundo atual, começou no outono. Em prova disto, eu
ofereço algumas considerações. Primeiro, tem sido a opinião concorrente de cronologistas,
tanto judeus quanto cristãos. Em seguida, o homem na sua criação devia subsistir com os
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frutos e as sementes. Gn. i. 29. Não parece razoável que estas tenham estado maduras em
qualquer outra época do que não no Outono. Novamente, no Êxodo do Egito, uma mudança
foi feita no início do ano. Ex. Xii. 2, "Este mês será para você o início dos meses." Ex. Xiii. 4,
"Hoje, no mês de abibe, vós saís." Parece, então, que desde a criação até o Êxodo, os anos
foram iniciados com algum outro mês. De acordo com as tabelas do tempo judaico, desde o
surgimento do Egito, dois modos de começar o ano, um com o mês chamado Ethanim ou
Tisri, no Outono - o outro com Abib ou Nisan, a primavera. Este último concorda com o
tempo do Êxodo - o primeiro, com o cálculo dos anos da criação. Em geral, portanto, concluo
que os 6000 anos começaram no Outono. E como a dispensação da glória, no aparecimento
de Cristo; É chamado pelo apóstolo, "a dispensação da plenitude dos tempos", (Efésios 10:
10), estou constrangido a acreditar que este período irá compreender 6000 anos completos.
E de tudo o que eu ainda pude descobrir na cronologia do mundo, esses anos estarão
completos no outono de 1844. {3 de abril de 1844, JVHe, HST 69,1}
Os sete tempos de Moisés, em Lev. 26, totalizam 2520 anos completos. Eles começaram com
o rompimento do poder de Judá, no cativeiro de Manasses, a. C. 677. Este é o tempo que
sempre foi dado como a data ou o seu começo. Mas houve um erro ao supor que
terminassem em 1843, como mostrarei agora. Se tivessem começado com Jan. 1, BC 677, não
teriam terminado antes de 1 de janeiro de 1844. Ou começaram com o primeiro dia do ano
judaico, em 677, não poderiam terminar antes do primeiro dia do ano judaico de 1844. Pois é
evidente que é necessário 677 e 1843 anos inteiros para fazer o período completo de 2520.
Mas qualquer ponto dentro de 677 BC, é apenas no 676o. ano antes de Cristo. Reconhecendo
de volta da era cristã, não obtemos 677 anos completos, até chegarmos ao ponto extremo, id
est o primeiro dia de a.C. 677. Assim também, contando a partir do começo da era cristã, não
obtemos 1843 anos completos, até chegarmos ao ponto extremo, id est o fim de 1843 dC, ou
o primeiro dia de 1844 dC. Se, então, o cativeiro de Manasses não ocorreu desde o primeiro
dia do ano judeu, BC 677, os 2520 anos não podem terminar até após a expiração do
presente ano judaico. Agora é evidente que Manasses não foi levado cativo no início do ano,
pelo fato de que Esarhaddon e os assírios foram empregados em levar as dez tribos para
fora de sua terra, e colocando estrangeiros em seu lugar, no mesmo ano, E antes da invasão
de Judá. Encontramos ista na história em 2 Reis, xvii. 20-24. A profecia a respeito disto
encontramos em Isa. Vii. 8. A data desta profecia é B. C. 742. A partir desta data contam os
sessenta e cinco anos, e nos leva a B. C 677. Naquele ano, em cumprimento da predição em
Hos. V. 5, Israel e Judá foram quebrantados. Mas como necessariamente necessita de um
tempo considerável para remover as dez tribos e levar os estrangeiros para ocupar seu lugar
- não podemos fechar o cativeiro de Manassah antes do outono desse ano.
Aproximadamente a metade, portanto, do ano judeu B. C. 677, deve ser deixada fora do
cálculo. Isto prolongará necessariamente o período dos 2520 anos, até o outono de A. D.
1844. {3 de abril de 1844 JVHe, HST 69,2}
Os 2300 dias de Dan 8, Começaram com as 70 semanas em a. C. 457. Mas eles não
começaram com o primeiro dia daquele ano. É verdade que Esdras começou a subir da
Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. Mas isso não foi no ano de 457 aC, mas no ano
de 456 aC. O sétimo ano de Artaxerxes, no qual Ezra subiu, começou, segundo a análise de
cronologia do Dr. Hales, em 457, e terminou em 456. 8 Foi a prática de cronistas para contar
os anos do reinado dos monarcas, pelo ano em que começaram a reinar; Fazendo que seu
primeiro ano. Consequentemente, o ano, 457, no qual o sétimo ano de Artaxerxes começou,
é contado como seu sétimo ano. Agora parece que, a partir da melhor luz que podemos
obter neste ponto, que ele começou seu reinado no outono. Este sétimo ano, portanto, deve
ter começado no outono de a.C. 457. Como foi na primavera que Esdras deixou Babilônia - e
no sétimo ano do rei; (Veja Ezra vii.) Deve ter sido a primavera de a. C. 456 - como nenhuma
outra primavera é abraçada no sétimo ano do rei. Mas este não é o ponto a partir do qual a
data das 70 semanas. O decreto para restaurar e edificar Jerusalém deve ter saído do rei
antes disto. De Ester ii. 16, aprendemos que ela foi feita rainha no décimo mês do ano judeu,
e no sétimo ano do rei. Agora isto não poderia ter sido no ano de a. C. 456, pois seu sétimo
ano expirou antes do décimo mês desse ano começar. Portanto, deve ter sido no ano de a. C.
457. Naquela época foi feita uma grande festa e uma "libertação" para as províncias; Que,
naturalmente, abraçou os judeus, como eles eram o povo da rainha. Mas este lançamento
não poderia ter sido feito sem um decreto anterior. Os monarcas da Pérsia eram os criadores
e dispensadores das leis, que eram absolutas, imutáveis. Mas no relato desta "libertação",
nada é dito de qualquer "decreto", ou lei, feita naquele tempo. Este foi apenas o início dos
atos do rei, em que o decreto foi executado. Parece, portanto, que o decreto, a partir do qual
as setenta semanas e os 2300 dias devem ser datados, deve ter sido emitido pelo rei, pouco
tempo antes do décimo mês do ano judeu, aC 457. A partir desse momento, De acordo com
Dan. Ix. 25, haveria sessenta e nove semanas, i. E. 483 anos para o apelo do Messias. Muitos
pensaram que esse período foi cumprido em A. D. 26. Mas isso é um erro. Exige 457 e 26
anos inteiros para fazer 483. Mas, como vimos uma parte de BC 457 deve ser deixada de fora
do cálculo, o tempo deve, portanto, ser composto pela adição de uma parte de AD 27. O No
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décimo quinto ano de Tibério, no qual João começou seu ministério, iniciado em 26 dC, e
corresponde a uma parte de 26, e uma parte de 27. Na última parte, então, de 26 dC, Ou na
parte anterior de 27 dC, João começou seu ministério. Mas foi depois que João foi preso, que
Jesus veio para a Galiléia, dizendo: "O tempo está cumprido." Isso deve ter sido, penso eu,
no outono de A. D. 27. É certo que foi depois da páscoa; Como aprendemos comparando
João ii. 23; Xiii. 22-24, e iv. 43; Com Mark i. 14, 15. Se então, as 69 semanas terminaram no
outono de A. D. 27, quando podemos esperar os 2300 dias para terminar? A resposta é
simples. Deduzir 483 de 2300, e o restante é 1817. Tão muitos anos permaneceram para ser
cumprido no outono de AD 27. Então adicione a essa data, estes 1817 anos, e nós vemos que
nos traz ao outono de AD 1844. {Abril 3, 1844 JVHe, HST 69,3}
Com respeito aos 1290 e 1335 dias de Dan 12. Eles devem naturalmente começar junto - este
último que termina com o 2300 em 1844. E porque há uma diferença de somente quarenta e
cinco anos entre os dois períodos, os 1290 dias não poderiam ter terminado em fevereiro
1798, porque quarenta e seis Passaram desde aquela época. Os períodos devem ter
começado em D. 509 - os 1290 dias que terminam em 1799, com o começo da carreira de
Napoleão de sangue e conquista, (ver Dan. Xi 40;) 1335 dias, terminando no outono de 1844.
{ 3 de Abril de 1844 JVHe, HST 69,4}
Mas, amados! A visão "falará e não mentirá." Ainda que demore, espere-a, porque
certamente virá, ela não demorará." {Abril 3, 1844 JVHe, HST 69,5}
Nova Iorque, 16 de fevereiro de 1844. Samuel S. Snow. {3 de abril de 1844 JVHe, HST 69,6}

• Snow recebeu um aumento de conhecimento sobre Dan 8:14 (Dan 11: 40-45 em nossa
linha) identificando que os períodos proféticos terminaram no outono e não na Primavera.
• Seus cinco argumentos pertenciam aos 6000 anos, os 2520, os 2300 dias, os 1335 e 1290.
• O aumento do conhecimento é marcado em 1992 quando o reformador (de acordo com seu
testemunho pessoal) entendeu a mensagem de Dan 11: 40-45.

3. Publicação no Advent Herald - 3/3/1844 / Formalização da
Mensagem
O seguinte artigo publicado previamente no Midinight Cry escrito pelo irmão Snow nós
agora republicamos. Não podemos encontrar nenhum período para a terminação dos
tempos proféticos, mas o ano judeu de 1843, contando a partir das datas em que os
melhores cronologistas colocaram seu começo. Os 6000 anos não podem ser mostrados
para exigir qualquer tempo adicional para a sua realização. O cativeiro de Manassés, no
qual começamos as sete vezes, é colocado por cronologistas no período Juliano 4037; A
partir deste ponto, 2520 anos nos levam até o ano desse período que começou em 1º de
janeiro de 1844, mas não há nada para mostrar o tempo no ano do cativeiro de Manassés. O
7º ano de Artaxerxes, a partir do qual datamos de 2300 dias, começou, de acordo com o Dr.
Hales, BC 458, e terminou B. C 457 (ver Anal. Chor., Vol. 1.277) sendo fixado para o ano 4256
do período juliano. 2300 anos a partir deste ponto, estende-se apenas ao ano desse período
6556 que terminou em 01 de janeiro de 1844. {3 de abril de 1844 JVHe, HST 68,24}
Nosso irmão. Cometeu um erro de um ano em sua referência ao Dr. Hales; E pode ter sido
enganado pelo diagrama do irmão Hales publicado Watchman's Last Cry, no qual o mesmo
erro foi cometido. 7 Além disso, os 1335 dias não foram mostrados para começar depois de
A. D. 508. Portanto, não podemos encontrar nenhum tempo além do ano judeu de 1843; E se
há algum tempo além disso, só podemos esperar pela visão pouco tempo, essa cronologia
pode variar do tempo indicado. Enquanto nós, portanto, inserir o artigo, estamos em
desacordo com as conclusões de nosso irmão. {3 de abril de 1844 JVHe, HST 68,25}
* A publicação dos argumentos de Snow no Review and Herald marca a formalização da
mensagem em 1996
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4. O primeiro desapontamento - 19/4/1844 / 11/09
Por volta desta época, o fanatismo começou a aparecer. Alguns que professavam ser crentes
zelosos na mensagem rejeitaram a Palavra de Deus como o único guia infalível e, alegando
ser liderados pelo Espírito, entregaram-se ao controle de seus próprios sentimentos,
impressões e imaginações. Havia alguns que manifestaram um zelo cego e intolerante,
denunciando todos os que não sancionavam seu curso. Suas idéias e atos fanáticos não
receberam simpatia do grande corpo dos adventistas; Mas serviram para trazer reprovação
sobre a causa da verdade. {4SP 243.1}
O príncipe do mal estava perdendo seus súditos; E a fim de trazer reprovação sobre a causa
de Deus, ele tentou enganar aqueles que professavam a fé, para levá-los ao extremo. Então
seus agentes estavam prontos para apoderar-se de cada erro, cada fracasso, cada ato
impróprio, e segurá-los diante do povo na mais exagerada luz, para tornar os adventistas e
sua fé, odiosos. Assim, quanto maior o número de pessoas que ele pudesse reunir para fazer
uma profissão da fé do Advento, enquanto seu poder controlava seus corações, maior era a
vantagem que ele ganharia chamando a atenção deles como representantes de todo o corpo
de crentes. {4SP 243.2}

* O primeiro desapontamento marca a chegada do segundo anjo que está em 11/09 na linha
dos 144000.

Snow no Midnight Cry - 2/5/1844 / Predição antes da Meia-Noite
(PAM)
Queridos Irmãos da fé do Advento, este documento que eu agora vos apresento traz as
marcas de ser genuíno. Se assim for, isso prova conclusivamente que nosso Senhor foi
crucificado no MEIO da última semana das setenta. É datado no décimo sétimo ano do
reinado SOMENTE de Tibério César. Digo do seu reinado SOZINHO, porque foi no décimo
quinto ano de Tibério que João Batista começou seu ministério. Veja Lucas 3: 1-3. Mas a
partir do décimo quinto ano para o décimo sétimo há apenas cerca de dois anos;
Conseqüentemente não haveria tempo para o ministério de John, e então para a metade da
semana, ascendendo a 3 1/2 anos, a decorrer. A dificuldade é removida dessa maneira. O
ministério de João começou no décimo quinto ano da ADMINISTRAÇÃO de Tibério, e não
de seu único reinado. Sua administração abraçou dois anos e uma parte, durante que reinou
junto com seu tio Augustus. - Começou em agosto de 12 dC. Catorze anos a partir desse
ponto nos leva a agosto, 26 dC, quando começou o décimo quinto ano, no qual começou o
ministério de João ", que continuou até o outono de 27 dC, ao término das 69 semanas de Dn
9:25 Veja Marcos 1:14, 15. Mas o único reinado de Tibério começou não muito longe do início
do ano 15 dC, por ocasião da morte de Augusto: onde nos levará o décimo sétimo ano? A
questão não é difícil de resolver. Dezesseis anos completos devem passar, e então estamos
no décimo sétimo. Então acrescente 16 anos para AD 15, e temos 31 dC. Assim, vemos que o
17 º ano de Tibério reinando sozinho Começou aproximadamente o primeiro do ano AD 31.
Então vamos resumir o argumento. O ministério de João começou na última parte, de 26 dC
e terminou com o outono de 27 dC. Aqui começou a semana da Confirmação da aliança, i. E.,
O estabelecimento, do evangelho como um sistema divino, pelas obras poderosas de Cristo.
Três anos e meio a partir deste ponto nos leva à primavera de 31 dC, quando nosso Senhor
foi crucificado no "MEIO de [i.e. meio] da semana". Três anos e meio a mais, (a última
metade da semana), durante a qual a palavra ou aliança foi confirmada por aqueles que
ouviram o Senhor, (Hebreus 2: 3) nos leva até o outono de 34 dC, Quando Paulo, a última das
testemunhas, foi convertida e qualificada para testemunhar a grande verdade fundamental
da ressurreição de Cristo. Ver 1 Cor. 15: 8. Assim foi estabelecido o evangelho, ou a aliança
confirmada, 34 d.C.
Acredito que este argumento se baseia em premissas corretas, e ser perfeitamente correto.
Qual é então a conclusão? Deve certamente ser isto: Que como as 70 semanas terminaram
no outono de A.D. 34, a parte remanescente dos 2300 dias, i. E., 1810, sendo adicionado,
traz-nos ao outono de A.D. 1844. - Samuel Snow, The Midnight Cry!, 2 de maio de 1844
Depois de alguns meses [após o primeiro desapontamento], uma definição de tempo
exposta por Snow despertou a atenção de muitos Milleritas. Já em fevereiro de 1844, com
base no fato de que a 69ª semana (Dn 9,27) terminou no outono de 27 dC, ele considerou que
o Segundo Advento ocorreria no outono de 1844. Em maio de 1844, Snow calculou o fim dos
2300 dias no Outono de 1844 por causa de sua opinião de que a Crucificação ocorreu em
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meados da semana 70a na primavera de 31 dC e de que a semana 70a terminou no outono
de 34 dC. {1977 PGD, FSDA 93.5}
Foi em agosto de 1844 que Snow publicou um periódico, o True Midnight Cry, para o
propósito específico de proclamar esta mensagem. Na sua exposição, Snow assumiu que o
começo dos 2300 dias e as 70 semanas tinham de ser datados desde a "promulgação e
execução" do decreto (Dn 9:25) na Judéia e não desde o momento em que o decreto foi
emitido pela primeira vez. O tempo de execução do decreto foi o seguinte: {1977 PGD, FSDA
94.1}
Começando primeiro com um artigo escrito em 16 de fevereiro de 1843 e continuando
progressivamente ao longo de 1844, Samuel S. Snow enfatizou o sétimo mês judaico
outonal, Tishri, como o verdadeiro fim do período profético de 2300 anos, com o início
datado do outono de 457 aC. Já em maio de 1844, Snow escreveu: {1954 LEF, PFF4 799,1}
"O ministério de João começou na última parte do ano 26 dC e terminou com o outono de 27
dC. Aqui começou a semana da confirmação da aliança, ou seja, o estabelecimento do
evangelho como um sistema divino, pelas poderosas obras de Cristo. Três anos e meio a
partir deste ponto nos leva à primavera de 31 dC, quando nosso Senhor foi crucificado no
meio da semana. Três anos e meio mais, (a última metade da semana), durante a qual a
palavra ou aliança foi confirmada por aqueles que ouviram o Senhor, (Hebreus 2: 3), nos
leva até o outono de 34 dC. ... {1954 LEF, PFF4 799.2}
"Acredito que este argumento baseia-se em premissas corretas, e ser perfeitamente correto.
Qual é, então, a conclusão? Deve certamente ser esta: Que, como as semanas 70 terminaram
no outono de AD 34, a parte restante dos 2300 dias , Isto é, 1810, sendo acrescentado, nos
leva ao outono de 1844 dC ... Mas estou confiante, pela luz que recebi da bendita palavra de
Deus, nos tipos gloriosos que ele deu em misericórdia, para seus filhos para compreender,
que nosso Rei e Salvador aparecerá em sua glória no sétimo mês do ano sagrado judaico. "
{1954 LEF, PFF4 799,3}
Esta posição alcançou sua forma impressa final no Verdadeiro Grito de Meia-Noite de 22 de
agosto de 1844, publicado em Haverhill, Massachusetts, imediatamente após a reunião de
acampamento de Exeter. O argumento de Snow foi construído sobre o "verdadeiro cálculo"
Caraíta para o ano sagrado - abraçando tanto o final do "décimo dia do sétimo mês", e uma
crucifixão da Primavera de 31 dC. Quanto ao ano certo (1844), como agora determinado com
base nos períodos de profecia de esboço, ele estabeleceu o dia específico do advento
esperado como 22 de Outubro, que em nosso calendário é equivalente ao décimo dia do
sétimo mês, o Dia da Expiação deste ano Caraíta. A partir disto ele nunca se desvia. {1954
LEF, PFF4 799,4}
Constatando que a "lua nova", ou primeiro dia do sétimo mês judeu, Tishri, caiu em 13 de
outubro, então o décimo dia desse sétimo mês cairá em 22 de outubro, como seu
equivalente civil - embora tecnicamente começando no pôr-do-sol anterior . Assim, na
verdade, seria 21 e 22 de outubro, como todo dia judeu, do pôr do sol ao pôr-do-sol, abraça
partes de dois dias civis, que vão da meia-noite à meia-noite. Mas como a maior parte do dia
coincidiu com 22 de outubro, que era comumente referido como o seu equivalente civil.
{1954 LEF, PFF4 800,1}
• Antes de Midnight Snow receberam um aumento de conhecimento no entendimento de
que os 2300 dias terminariam no outono de 1844.
• Seu argumento baseava-se no entendimento de que Cristo foi crucificado no meio da
semana de 31 dC.
• Isto colocaria o fim da semana na queda de 34 AD e assim os 2300 dias terminariam
no outono de 1844.
• A mensagem de Snow (ou previsão) foi um esclarecimento ou aumento de conhecimento
em Dan 8:14.
• Daí a predição em nossa linha será um aumento de conhecimento em Dan 11: 40-45.
• A luz de Daniel 11: 1-39 é um aumento de conhecimento em Dan 11: 40-45.
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5. Meia-Noite no Tabernáculo de Boston- 21/7/1844 / Meia-Noite
“E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um
clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e
prepararam as suas lâmpadas.” Mateus 25:5-7. No verão de 1844, período de tempo
intermediário [midway] entre a época em que, a princípio, se supusera devessem terminar
os 2.300 dias, e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu,
deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras: “Aí
vem o Esposo<” {GC 398.3}
“Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas
aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas." Já mostramos que o tempo
de descanso para o noivo pelos períodos proféticos era de seis meses, começando no dia 19
de abril até 22 de outubro de 1844. A Meia-noite deste tempo sombrio e estúpido seria de
cerca de 20 de julho. S. Snow deu o verdadeiro Grito da Meia-Noite no Tabernáculo de
Boston deste tempo, e foi recebido pelas virgens em uma luz diferente do que era antes. Diz
que estava tentando fazer as pessoas acreditarem nisso antes, mas sem efeito, porque
geralmente se acreditava como nos ensinaram a partir de 1840, que o clamor da Meia-Noite
abraçou todo o assunto, mesmo começando de volta à Revolução Francesa, e alguns
acreditaram que tinha começado no dia do Apóstolo. Mas agora começou a se mover com
rápido progresso. Deus estava dando a luz pelo seu Espírito. Lembro-me bem de alguns com
quem conversei, que relataram a maravilhosa maneira em que foram levados a examinar
este assunto antes que eles o ouvissem. {1847 JB, BP2 72,1}

6. Reunião da campal de Exeter/ Clamor da Meia-Noite
• A mensagem começou a despertar alguns à meia-noite, mas não teve seu efeito projetado
em muitos dos Millerites naquela época.
• Providencialmente, foi repetido na reunião da campal de Exeter em 15 de agosto. A partir
daqui, a mensagem do "Clamor da Meia-Noite" se espalhou como um incêndio.
• Esta foi a mensagem de Snow e o sétimo movimento cujo chamado despertou as virgens
adormecidas.

7. Grande Desapontamento/ Decreto Dominical
• O terceiro anjo chegou com a abertura do templo no céu em 22 de outubro de 1844,
quando o templo no Céu foi aberto e o povo de Deus contemplou Sua lei.
Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando Ele para o lugar santíssimo
e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso
com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e,
descendo ele à Terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a
mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os
filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante
deles estava. Disse o anjo: “Serão trazidos em cerrado combate com a besta e sua imagem.
Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes. Posto que sua vida
esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem
assim: “Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a
fé em Jesus.” Apocalipse 14:12. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste.
A mente de todos os que abraçam esta mensagem, é dirigida ao lugar santíssimo, onde
Jesus está em pé diante da arca, fazendo Sua intercessão final por todos aqueles por quem a
misericórdia ainda espera, e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Esta
expiação é feita tanto pelos justos mortos como pelos justos vivos. Inclui todos os que
morreram confiando em Cristo, mas que, não tendo recebido a luz sobre os mandamentos
de Deus, têm, por ignorância, pecado, transgredindo seus preceitos. {PE 254.1}
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{Depois que Jesus abriu a porta do lugar santíssimo, viu-se a luz a respeito do sábado, e o
povo de Deus foi provado, como o foram os filhos de Israel antigamente, para se ver se
guardariam a lei de Deus.}1
Vi o terceiro anjo apontando para cima, mostrando aos desapontados o caminho do lugar
santíssimo do santuário celestial. Entrando eles pela fé no lugar santíssimo, encontram a
Jesus e a esperança e alegria brotam de novo. Vi-os olhar para trás, revendo o passado,
desde a proclamação do segundo advento de Jesus, através de sua experiência, até a
passagem do tempo em 1844. Vêem eles seu desapontamento explicado, e a alegria e a
certeza de novo os animam. O terceiro anjo iluminou o passado, o presente e o futuro, e eles
sabem que na verdade Deus os tem guiado por Sua misteriosa providência. {PE 254.2}
Representou-me que os remanescentes seguiram pela fé a Jesus ao lugar santíssimo, viram
a arca e o propiciatório, e ficaram encantados com sua glória. Jesus levantou então a tampa
da arca, e eis as tábuas de pedra com os Dez Mandamentos sobre elas escritos. Examinam
os vívidos oráculos, mas a tremer recuam quando vêem o quarto mandamento entre os dez
santos preceitos, com uma luz a resplandecer sobre ele, mais brilhante do que havia sobre
os outros nove, e uma auréola de glória em redor dele. Nada acham ali que os informe de
que o sábado fora abolido, ou mudado para o primeiro dia da semana. O mandamento reza
como quando fora falado pela voz de Deus, em grandiosidade solene e terrível, sobre o
monte enquanto os relâmpagos coruscavam e os trovões ribombavam; é o mesmo que era
quando fora escrito com Seu próprio dedo nas tábuas de pedra: “Seis dias trabalharás, e
farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.” Êxodo 20:9, 10.
Ficam admirados vendo o cuidado que é tido com os Dez Mandamentos. Vêem-nos
colocados junto a Jeová, sob a sombra e proteção de Sua santidade. Vêem que têm estado a
desprezar o quarto mandamento do decálogo, e têm observado um dia legado pelos pagãos
e papistas, em vez de o dia santificado por Jeová. Humilham-se diante de Deus e lamentam
suas transgressões passadas. {PE 255.1}
• A chegada do terceiro anjo, em 22 de outubro de 1844, tipifica a Lei Dominical onde a
advertência do terceiro anjo e a questão do sábado vs. domingo se tornam verdade
presentes.

1

Texto não existente no original
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A Estrutura da PAM
Estrutura de Trinta Anos
30 Anos - Cristo
A vida futura de Cristo foi planejada antes dele. Seu poder divino tinha sido ocultado, e
ele tinha aguardado em obscuridade e humildade por trinta anos, e não teve pressa de agir
até que o tempo determinado chega-se. Mas Maria, no orgulho de seu coração, ansiava por
vê-lo provar aos convidados que ele realmente era o honrado de Deus. Parecia a ela uma
oportunidade favorável para convencer as pessoas presentes de seu divino poder, através
de um milagre perante seus olhos, que o colocaria na posição que ele deveria ocupar
diante dos judeus. Mas ele respondeu que sua hora ainda não havia chegado. Seu tempo
de ser honrado e glorificado como o rei ainda não havia chegado; Era sua herança ser um
Homem de sofrimentos e acostumado com a dor. {2SP 102.1}
Jesus tinha trinta anos antes de entrar em Seu ministério público. O período de Sua
infância e juventude foi de uma obscuridade comparativa, mas de maior importância. Ele
estava nessa obscuridade sentando os alicerces de uma boa constituição e mente
vigorosa. Ele "cresceu e cresceu forte em espírito "(Lucas 1:80). Não é como um homem
curvado sob a pressão da idade que Jesus nos é revelado atravessando as colinas da
Judéia. Ele estava na força de sua masculinidade. Jesus já estava em idade, exatamente
onde você está agora. Suas circunstâncias, suas cogitações neste período de sua vida,
Jesus teve. Ele não pode ignorá-lo neste período crítico. Ele vê seus perigos. Ele está
familiarizado com suas tentações. Ele convida você a seguir o exemplo dele. {4MR 235.3}
• Os trinta anos de Cristo "escondidos" na "obscuridade" representam um período de
tempo no deserto. O deserto é um símbolo de 11/09 – Meia Noite
• O número 30 nos leva à Meia-noite (Ez 1:1)

30 anos - Cristo
11/9

PAM

4 AC

MN

I

I

6m
I

Nascimento Cristo

JB ministerio
Arrependam-se

>

27 AD
I

Cristo aparece (Mareh)
Arrependam-se

Jerusalém, Judeia, Jordão
• “Jerusalém, e toda Judeia, e toda a província adjacente do Jordão” foram ver João (Mateus 3:5)
– Sacerdotes, levitas e trabalhadores da décima primeira hora.
• Judeia – palavra grega para a área habitada por Judá. Davi foi ungido rei sobre Judá em
11/09. Judeia é portanto uma referência aos sacerdotes.
• Jerusalém é marcado no CM (Esdras chegou em Jerusalém no 1D5M). É portanto uma
referência aos levitas.
• As nações ao redor do Jordão são os gentios/ trabalhadores da décima primeira hora.
Mt 3:1–12

30 Anos - Abraão
Gn 12:1–4
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Gn 15:1–6
Gn 21:1–5
Gn 21:8–12
Nota 3. Página 282. Em Gênesis 15:13 nós lemos que o Senhor disse a Abraão: "Sabes, de
certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão,
e será afligida por quatrocentos anos." Este texto levanta as questões, se os 400 anos
referem-se ao tempo da aflição ou da peregrinação, ou ambos, e qual é a relação dos 400
anos com os 430 anos de Êxodo 12:40, 41 e Gálatas 3:16, 17. - {PP 759.2}
A declaração em Êxodo 12:40, de que "o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito
foi de quatrocentos e trinta anos", dá a impressão de que os israelitas, desde a entrada de
Jacó no Egito até o Êxodo, realmente passaram 430 anos no país do Nilo. Que esta
impressão não pode ser correta é óbvia pela interpretação inspirada de Paulo apresentada
em Gálatas 3:16, 17, onde os 430 anos dizem cobrir o período que começa quando Deus fez
Sua aliança com Abraão até que a lei fosse promulgada no Sinai. Paulo parece referir-se à
primeira promessa feita por Deus a Abraão quando ele foi chamado para deixar Harã.
Gênesis 12:1-3. Naquele tempo, os 430 anos começaram, quando Abraão tinha setenta e
cinco anos (capítulo 12:4), enquanto os 400 anos da profecia de Gênesis 15:13 começaram
trinta anos depois, quando Abraão tinha 105 anos e seu filho Isaque tinha cinco anos de
idade (Capítulo 21:5). Naquele tempo, Ismael, que foi "gerado segundo a carne perseguia o
(Isaque) que o era segundo o Espírito" (Gálatas 4:29, Gênesis 21:9-11), começando um
tempo de aflição da semente de Abraão que seria continuada intermitentemente até o
tempo do Êxodo. Isaque não só tinha problemas com seu meio irmão Ismael, mas também
com os filisteus (Gênesis 26:15, 20, 21); Jacó fugiu por sua vida de Esaú (Gênesis 27:41-43),
e mais tarde de Labão (Gênesis 31:21), e novamente esteve sob a ameaça de Esaú (Gênesis
32: 8); José foi vendido à escravidão por seus irmãos (Gênesis 37:28), e os filhos de Israel
foram oprimidos pelos egípcios por muitas décadas (Êxodo 1:14). - {PP 759.3}

O tempo desde o chamado de Abraão até a entrada de Jacó no Egito foi de 215 anos, sendo
o total de (1) vinte e cinco anos entre o chamado de Abraão e o nascimento de Isaque
(Gênesis 12: 4, Gênesis 21: 5), (2) sessenta anos entre o nascimento de Isaque e o
nascimento de Jacó (Gênesis 25:26), e (3) a idade de Jacó no momento da sua migração
para o Egito (Gênesis 47: 9). Isso deixa os 215 anos restantes dos 430 como o real tempo
que os hebreus passaram no Egito. Daí, os 430 anos de Êxodo 12:40 incluem a
permanência dos patriarcas em Canaã, bem como a sua permanência no Egito. Como na
época de Moisés, a Palestina fazia parte do império egípcio, não é estranho encontrar um
autor desse período incluindo Canaã no termo "Egito". Os tradutores da Septuaginta,
sabendo que os 430 anos incluíam permanência temporária dos patriarcas em Canaã,
tornaram este ponto claro na interpretação desta passagem: "O tempo que os filhos de
Israel habitaram na terra do Egito e na terra de Canaã foi de quatrocentos e trinta anos.”
Uma corroboração adicional da interpretação dos 430 anos dados acima é encontrada na
profecia de que a quarta geração daqueles que entraram no Egito iria deixá-lo (Gênesis
15:16), e seu cumprimento registrado em Êxodo 6:16-20. - {PP 759.4}

30 Anos - O Contínuo
A última disputa com paganismo foi em 508 quando os bretões aceitaram o cristianismo;
o "contínuo" que é falado em Daniel foi tirado. Em 538, o caminho estava aberto para o
papado sentar-se entronizado em Roma. A nova capital estabelecida por Constantino
deixou com que Roma pudesse ser ocupada pelo chefe da igreja. A nova religião - o
cristianismo - vimos misturada com o paganismo, que esmagou, e deu à luz ao papado. A
nova política, uma união de igreja e estado, deu ajuda civil a esse cristianismo paganizado
chamado de papado. A colheita da semente semeada nos dias de Constantino foi ceifada
no reinado de Justiniano, cujo poder militar e civil sustentava "a abominação desoladora".
SDP 233.2 (Haskell, The Story of Daniel the Prophet)
7. A ascensão do Papado - O Pequeno Chifre de Daniel 7. - O Sr. Miller afirmou que os mil e
duzentos e sessenta anos do Papado deveriam ser contados a partir de 538 d.C., em
virtude do decreto de Justiniano. Este decreto, embora emitido em 533 a.C., não entrou em
pleno vigor até 538, quando os inimigos dos católicos em Roma foram subjugados por
Belisário, um general de Justiniano. Nesta visão, quanto à ascensão do Papado, ele foi
sustentado por Croly (veja o seu trabalho sobre Words of Encouragement to Auto-Support
Workers, 113-117); G. T. Noel (ver Prospects of Ch., P.100); Wm. Cunninghame, Esq. (Pol.
Destiny of the Earth, p.28); Keith, vol. 1, p.93; Enciclopédia de Rel. Knowl., Art. Anticristo;
Edward King, Esq., e outros. {MWM 197.4}


O decreto de Justiniano foi emitido em 533 (PaM) e entrou em vigor em 538 (MN).
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Isto identifica que um decreto será introduzido antes da Meia Noite, na PaM, e
entrará em vigor à Meia Noite.



O decreto de Justiniano foi emitido afim de lidar com as atividades do poderes das
trombetas - (Rússia e Islã na linha dos 144 mil).



Ato Patriota em 9/11 (mudança da lei inglesa para a lei romana)

Mas estas disposições do código de Justiniano não podiam entrar em vigor a favor do
bispo de Roma no momento em que foram emitidos, porque Roma e a Itália estavam em
possessão dos ostrogodos, que, fortemente ligados à fé ariana, eram tão violentamente
contra a religião de Justiniano, quanto tinham inveja de sua riqueza e poder imperial. Não
foi até a conquista de Roma, em março de 538, que o bispo católico poderia exercer o
poder com o qual ele havia sido revestido pelo Imperador. A guerra dos vândalos, que
começou em 533, e a guerra italiana, cujo resultado foi a conquista de Roma em 538, foram
motivadas pelo mesmo espírito, pois faziam parte do mesmo objetivo, que davam
existência às disposições eclesiásticas do código; Para a prova, nos referimos a Gibbon, o
historiador mais minucioso, em nossa língua, dos eventos daqueles tempos. Ele nos diz
que Justiniano, mesmo durante o reinado de seu tio Justino, "assumiu os poderes do
governo" e "já meditou a extirpação da heresia, e a conquista da Itália e da África (capítulo
39;) e que ao receber a notícia do sucesso de Belisário contra os vândalos na África, depois
de ter "celebrado a bondade divina e confessado em silêncio o mérito de seu exitoso
general, impaciente para abolir a tirania temporal e espiritual dos vândalos, prosseguiu
sem demora ao completo estabelecimento da igreja católica "- Decline and Fall, vol. 7,
página 150. TSAM 89.1

30 Anos - Ellen Gould White
Durante a noite de 27 de fevereiro (1910), foi me dada uma representação na qual as
cidades não trabalhadas foram apresentadas a mim como realidade viva, e eu recebi
instrução plena que deve haver uma mudança decidida dos métodos passados de
trabalho. Durante meses a situação impressionava minha mente, e eu incentivava que se
deveria organizar e treinar diligentemente companhias para trabalhar em nossas cidades
importantes. Esses trabalhadores devem trabalhar de dois em dois, e de tempo em tempo
todos devem reunir-se para relatar suas experiências, para orar e planejar como alcançar
as pessoas rapidamente, e conseqüentemente, quando possível, resgatar o tempo. —
Manuscript 21, 1910. CME 13.4
• Última visão aberta de Ellen G. White em 1884 = 11-9 (1Sam 3)
• Morte = mareh = MN = morte (Dan 10:9)

2 Anos & Mais
81
81 dias de 02.05.1844 – 21.07.1844
Acho-me agora em meu octogésimo primeiro ano, e posso testificar que, como uma
família, não ansiamos as panelas de carne do Egito. Tenho conhecido alguma coisa dos
benefícios a serem recebidos mediante o viver os princípios da reforma de saúde.
Considero um privilégio, bem como um dever, ser adepta da reforma de saúde. {CRA
492.5}
Jer 15:19

38
• Samuel Snow nasceu em 1806 e deu a mensagem do CM em seu 38º ano (1844)
• Isso tipifica o descerramento do 7º selo antes da MN (PAM)

2 Anos – Josias Litch
Em 1838, Josiah Litch e William Miller, depois de um estudo cuidadoso das profecias,
chegaram à conclusão de que, nesta última data, as nações poderiam esperar ver o sultão
turco entregar seu poder. Esta profecia foi publicada no mundo, mas houve
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acontecimentos que também chamaram a atenção das nações para Constantinopla. O
sultão da Turquia e Mehmet Ali, Paxá do Egito, estavam em guerra, o Paxá recusando uma
indenização exigida pelo governante da Turquia. Em 1839, o pachá foi vitorioso na batalha
contra exército turco, e enviou outra força sob o comando de seu filho para a Síria e Ásia
Menor, e ameaçou levar seu exército vitorioso contra Constantinopla. Neste momento, a
Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, entraram em acordo exigindo que o Pachá fosse
confinado à Síria e ao Egito. Um conselho desses quatro poderes foi realizado em 15 de
julho de 1840. O governante da Turquia concordou em cumprir sua decisão, e ficou muito
feliz por ter sua vida salva pela intervenção destes poderes. Ele voluntariamente cedeu
todos os direitos nas mãos das forças unidas da Europa Ocidental. No documento oficial
elaborado pelos representantes das nações em questão, estas palavras são: "Tendo sido
sentido que todos os trabalhos zelosos das conferências de Londres no assentamento das
pretensões do pachá foram inúteis e que a única via pública era para recorrer a medidas
coercivas para reduzi-lo à obediência em caso dele persistir em não escutar as propostas
pacíficas, os poderes, juntamente com um agente diplomático otomano, elaboraram e
assinaram um tratado pelo qual o sultão oferece ao Paxá o governo hereditário do Egito, ...
o Paxá, por sua vez, deveria desocupar todas as outras regiões antes de domínio do sultão
agora ocupadas por ele e devolvendo-as frota otomana ... Se o Paxá recusa-se a aderir a
eles, é evidente que as conseqüências maléficas a cair sobre ele seriam atribuídas
unicamente a sua própria culpa”. {SSP 177.1}

2 Anos – Amós
- Amós 1:1
- Atos 16:25–27
- Mt 27:51–54
- Mt 28:1–4
- Amós 1:2–3,6,9,11,13
- Amós 2:1,4,6
- Amós 8:1–2

2 Anos – Sonho de José
Gn 40:6–22
Gn 41:1–7, 14–16, 46

Páscoa
• 02.05.1844 = 14d1m
• Páscoa celebrada no 14d1m
Levítico 23:4-5
Antes da execução desta sentença, o Senhor por meio de Moisés deu instruções aos filhos
de Israel relativas à partida do Egito, e especialmente para a sua preservação no juízo por
vir. Cada família, sozinha ou ligada com outras, deveria matar um cordeiro ou cabrito
“sem mácula”, e com um molho de hissopo espargir seu sangue “em ambas as ombreiras,
e na verga da porta” da casa, para que o anjo destruidor, vindo à meia-noite, não entrasse
naquela habitação. Deviam comer a carne, assada, com pão asmo e ervas amargosas, à
noite, conforme disse Moisés, com “os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés,
e o vosso cajado na mão; e o comereis apressadamente; esta é a Páscoa do Senhor”. Êxodo
12:1-28. {PP 191.4}
Os israelitas obedeceram às instruções que Deus dera. Rápida e secretamente fizeram os
preparativos para a partida. Suas famílias reuniram-se, o cordeiro pascal foi morto, a carne
foi assada ao fogo, e preparados os pães asmos e as ervas amargosas. O pai e sacerdote da
casa aspergiu o sangue nas ombreiras, e reuniu-se à família dentro de casa. Às pressas e
em silêncio comeu-se o cordeiro pascal. Com temor respeitoso, o povo orava e vigiava,
estando o coração do primogênito, desde o homem forte até a criancinha, a palpitar de um
terror indefinível. Pais e mães cingiam nos braços seus amados primogênitos, ao
pensarem no golpe terrível que deveria ser desferido aquela noite. Mas nenhuma
habitação de Israel foi visitada pelo anjo distribuidor da morte. O sinal de sangue — sinal
de proteção de um Salvador — encontrava-se em suas portas, e o destruidor não entrou.
{PP 194.3}

Santa Ceia
Cristo Se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas.
Ele, o imaculado Cordeiro de Deus, estava para Se apresentar como oferta pelo pecado, e
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queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por quatro mil anos
apontara à Sua morte. Ao comer a páscoa com Seus discípulos, instituiu em seu lugar o
serviço que havia de comemorar Seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa
nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por Seus
seguidores em todas as terras e por todos os séculos. {CI 305.2}
João 13:1–5
• Pés = evangelho (Rom 10:15, Ef 6:15)
João13:8
João 13:21
Judas, o traidor, estava entre os discípulos nesta ocasião. Foi ele que primeiro começou a
disputa porque a mãe de Tiago e João veio a Cristo com um pedido para seus filhos. O ato
de Cristo em lavar os pés dos discípulos levou Judas a decidir não se arrepender nem
confessar seus pecados. Se Cristo pode assim se humilhar, ele pensou, não deve ser o rei
de Israel. As esperanças de Judas de honra mundana em um reino temporal foram
destruídas. Ele decidiu que não tinha ganho nenhum em seguir a Cristo. Depois de ver
Cristo se rebaixar (como ele achava), decidiu confessar-se enganado e negá-lo. Ele estava
possuído por um demônio, e resolveu trair seu Senhor. Já havia negociado isso antes, mas
o tratado não havia sido totalmente realizado. {Ms54-1897.13}

Dois Anos
1

Sonhos de Jos

2

PAM

3 dias

2 anos

MN

I

I

Anivers rio de Fara

Anivers rio de Fara

G nesis 40
Predi

o

G nesis 41
Jos exaltado (estandarte)
Jos com 30 anos de idade

G nesis 40:6-13
• Em Gn 40 José faz uma predição sobre o padeiro e o copeiro (trigo e joio).
• A chuva serôdia é o que amadurece o fruto. A videira produzindo fruto maduro significa que a
chuva serôdia começou a ser derramada logo antes da Meia-noite.
• Isso também pode ser visto na abertura do Sétimo Selo antes da Meia-noite.
• Os três dias representam as três etapas da PAM - Meia-noite (atamento do joio).
• No fim dos três dias (Meia-noite) os sacerdotes sábios são representados pelo ato do copeiro
como representantes de Deus em levar o copo de vinho (uma mensagem) para Faraó.

G nesis 40:16-22
• O padeiro representa o joio. Suas três cestas brancas representam as três etapas de PAM – MN=
atamento do joio.
• Na Meia-noite ele é enforcado. “Enforcar” ou “pendurar” representa ser amaldiçoado (Gálatas
3:13). A maldição é o fechamento da porta da graça para o joio à MN.

• Pássaros são um símbolo para a igreja ou um mensageiro (Jer 12:9, Pro 27:8, Ec 10:20). Isso está
identificando o joio “sendo consumido” por falsos mensageiros à MN. Essa é a manifestação
completa da “operação do erro” que começa antes da MN.
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Esdras 8
1838
1840
1
2
3
11-09
PAM
MN
1d1m
9d1m
12d1m
4m
I—————————I———————————I—————————I
Demora em Aava
Saída a Jerusalem
11 homens a Iddo
12 sacerdotes separados
38 levitas (40 sacerdotes)
220 Netineos

CM
1d5m
Jerusalém

• Esdras deixa Babilônia no 1D1M (11-09) e chega em Jerusalém no 1D5M (CM). Porém Esdras
8 traz eventos que ocorreram entre o 1D1M e o 1D5M. Eles demoraram ou tardaram em
Aava por 3 dias.

Ed 8:15
• O atraso de Esdras por três dias marca três etapas entre PAM e Meia-noite (MN).
• As três etapas para o atamento do joio. Veja a predição de José antes da MN.

Ed 8:16
Ed 8:17
• Esdras não viu nenhum dos Levitas entre o povo e enviou 11 homens para Iddo.
• O número 11 representa os discípulos sem Judas. Isso aponta para o atamento do joio que
começa antes da MN.
• Judas deixou a mesa no lava-pés antes da apreensão de Cristo à Meia-noite. Pés
representam uma mensagem do evangelho e Cristo lavando seus pés representa Sua
clarificação da mensagem do evangelho de Daniel 11:40-45 por meio de um aumento
de conhecimento nos versos 1-39. Isso está ocorrendo agora, antes da Meia-noite.
• Pés = mensagem (Is 52:7, Naum 1:15)
• Na linguagem de Esdras 8- Judas se separa por causa do forte engano- “operação do
erro” (chorando por Tammuz) que é localizado na PAM antes da quarta abominação
(que está localizada na MN).
• “Homens de entendimento” – eles são virgens sábias como os sábios que “entendem”
(Dan 12:10).
• Iddo significa “no tempo certo”
• Encyclopedias - International Standard Bible Encyclopedia - Casiphia
CASIPHIA ka-sif'-i-a, ka-sif-e'-a (kaciphya'):
Um não identificado lugar no Norte de Babilônia, perto do rio Aava, para onde Esdras
enviou “ministros para a casa do nosso Deus” (Esdras 8:17). Alguns pensam que o nome
possa estar conectado com “keceph”, “prata” ou “dinheiro”. “Septuagint renders argurio tou
topou”, como em 1 Esdras 8:45, "o lugar do tesouro.”
• 11 Sacerdotes dão uma predição cujo cumprimento ajunta os Levitas.

Ed 8:18
Ed 8:19
H8274 - shêrêbyâh
De H8273 e H3050; Jah trouxe calor; “Sherebjah”, o nome de dois israelitas: - “Sherebiah”.
H8273 - shârâb

Procedente de uma raiz não utilizada significando resplandecer; brilho tremendo (do ar),
especialmente miragem: - calor abrasador ou intenso, solo ressequido.
• “Solo ressequido” - esses levitas não receberam a chuva serôdia e vão até os sacerdotes
pra obtê-la.
H2811 - chăshabyâh
De H2803 and H3050; Javé considerou; Chashabyah, o nome de nove Israelitas: - Hasabias


Eles são os honestos entre Laodicéia que “Deus considerou”.

H3470 -Ysha`yahuw procedente de 03467 e 03050; Isaías ou Jesaías = "Javé salvou" o nome
de sete israelitas:—Isaías, Jesaías, Jeshajáh. H3467 H3050






Jesaías significa “Deus salvou” - identificando o secamente dos levitas.
38 levitas (são listados em adição a Serebias, Hasabias e Jesaías) que responderam
ao chamado de Esdras.
O número 38 na história Millerita marca a predição de Josiah Litch em 1838 que é
marcada na PAM.
 1840 nesta linha tipifica à Meia-Noite, assim como 40 é símbolo de 11/9 a
MN. O anjo de Rv 10 desce, em paralelo com o descer do no na Meia-Noite
(veja Lucas 1).
 O fato dos levitas serem marcados, aponta para uma conexão entre esta
predição e os levitas. É o seu cumprimento que os despertará.
Samuel Snow deu a mensagem do Clamor da Meia-Noite em 1844 - o 38º ano da sua
vida.

Ed 8:20
• 220 = reconciliacão
• Netineus símbolo dos T11h (trabalhadores da décima-primeira hora)
• Portanto todas as três classes (Sacerdotes, Levitas, T11h) são identificados na PAM.
• A predição é os rumores do oriente e do norte que irão testar todos os três grupos de
pessoas em sua ordem.

• Note a PAM na linha de Cristo- Jerusálem, Judeia e todas as províncias ao redor do
Jordão vieram ouvir a predição de João.

Ed 8:21–24



Após tardar no Aava, Esdras separou doze sacerdotes. À MN o número dos
sacerdotes é completado.
O número doze também é símbolo de organização.

Foi na ordenação dos doze que se deram os primeiros passos na organização da igreja que,
depois da partida de Cristo devia levar avante Sua obra na Terra. A respeito dessa
ordenação, diz o relato: “E subiu ao monte, e chamou para Si os que Ele quis; e vieram a Ele.
E nomeou doze para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar”. Marcos 3:13, 14. {AA
10.3}

Ed 8:25–29
A bênção de Deus, entretanto, não tornava medidas de prudência e precaução
desnecessárias. Como providência especial para salvaguardar o tesouro, Esdras separou
“doze dos maiorais dos sacerdotes” — homens cuja fidelidade e lealdade tinham sido
provadas — e pesou-lhes “a prata, e o ouro, e os vasos, que era a oferta para a casa do nosso
Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, e os seus príncipes”. Esses homens
receberam o solene encargo de agir como vigilantes mordomos do tesouro confiado aos
seus cuidados. “Consagrados sois do Senhor”, Esdras declarou, “e sagrados são estes vasos,
como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos
pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes e
dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus”.
Esdras 8:24, 25, 28, 29. {PR 315.1}
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O cuidado exercido por Esdras nas providências para o transporte e segurança do tesouro
do Senhor, ensina uma lição digna de meditado estudo. Unicamente aqueles cuja lealdade
tinha sido provada, foram escolhidos; e foram claramente instruídos com respeito à
responsabilidade que sobre eles repousava. Na indicação de fiéis oficiais para funcionar
como tesoureiros dos bens do Senhor, Esdras reconheceu a necessidade e o valor de ordem
e organização em relação com a obra de Deus. {PR 315.2}




Sacerdotes começam seu serviço no templo à meia-noite — Igreja Triunfante.
 Havia 12 deles - o número de sacerdotes é completado para substituir
aqueles que, representados por Judas, apostataram.
 12 também é símbolo de organização identificando o processo de conclusão
do processo de organização que começou no 11/9.
Os sacerdotes eram homens cuja fidelidade tinha sido provada - tinham navegado
com sucesso pelo seu processo de prova.

Ap 17:14
O trabalho logo será encerrado. Os membros da igreja militante que provaram de serem
fiéis se tornarão a igreja triunfante. Ao rever nossa história passada, tendo passado por
cada passo do avanço até nossa posição presente, eu posso dizer: Louvado seja Deus!
Quando eu vejo o que Deus fez, me encho de admiração e de confiança em Cristo como
líder. Não temos nada a temer quanto ao futuro, exceto se nos esquecermos da maneira que
o Senhor nos conduziu, e Seus ensinamentos em nossa história passada. RH October 12,
1905, par. 22


Eles fazem isto até os sacrifícios são levados ao templo (CM).

Ed 8:30–31


Depois de tarde no Aava, a narrativa aponta que eles partiram para Jerusalém no
12d1m.

Durante os poucos dias que os israelitas se detiveram junto ao rio, completou-se toda a
provisão para a longa jornada. “E partimos do rio de Aava”, diz Esdras, “no dia doze do
primeiro mês, para irmos para Jerusalém; e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrounos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas no caminho”. Esdras 8:31. Cerca de
quatro meses foram gastos na viagem, dado que a multidão que acompanhava Esdras,
vários milhares ao todo, incluindo-se mulheres e crianças, precisava andar devagar. Mas
tudo foi preservado com segurança. Seus inimigos foram impedidos de fazer-lhes mal. Foi
próspera a sua viagem; e no primeiro dia do quinto mês, no sétimo ano de Artaxerxes,
alcançaram Jerusalém. {PR 315.3}


Eles chegaram em Jerusalém quatro meses depois do 1º dia do quinto mês.



O número quatro é um símbolo de MN a CM. Lázaro ressuscitou no quarto dia
(Igreja Triunfante); quarta abominação em Esdras 8.
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PARMINDER
BIANT

“I saw another angel come down from
heaven, having great power; and the
earth was lightened with his glory. And
he cried mightily with a strong voice,
saying, Babylon the great is fallen, is
fallen, and is become the habitation of
devils, and the hold of every foul spirit,
and a cage of every unclean and hateful
bird.” “And I heard another voice from
heaven, saying, Come out of her, My
people, that ye be not partakers of her
sins, and that ye receive not of her
plagues.” Revelation 18:1, 2, 4.

“Vi descer do céu outro anjo que tinha
grande poder, e a Terra foi iluminada
com a sua glória. E clamou fortemente
com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a
grande Babilônia, e se tornou morada
de demônios, e coito de todo o espírito
imundo, e coito de toda a ave imunda,
e aborrecível.” “E ouvi outra voz do
céu, que dizia: Sai dela, povo Meu, para
que não sejas participante dos seus
pecados, e para que não incorras nas
suas pragas.” Apocalipse 18:1, 2, 4.

This scripture points forward to a time
when the announcement of the fall of
Babylon, as made by the second angel of
Revelation 14 (verse 8), is to be repeated,
with the additional mention of the
corruptions which have been entering the
various organizations that constitute
Babylon, since that message was first
given, in the summer of 1844. A terrible
condition of the religious world is here
described. With every rejection of truth
the minds of the people will become
darker, their hearts more stubborn, until
they are entrenched in an infidel
hardihood. In defiance of the warnings
which God has given, they will continue
to trample upon one of the precepts of the
Decalogue, until they are led to persecute
those who hold it sacred. Christ is set at
nought in the contempt placed upon His
word and His people. As the teachings of
spiritualism are accepted by the churches,
the restraint imposed upon the carnal
heart is removed, and the profession of
religion will become a cloak to conceal
the basest iniquity. A belief in spiritual
manifestations opens the door to
seducing spirits and doctrines of devils,
and thus the influence of evil angels will
be felt in the churches.

Esta passagem indica um tempo em
que o anúncio da queda de Babilônia,
conforme foi feito pelo segundo anjo
do Capítulo 14 do Apocalipse, deve
repetir-se com a menção adicional das
corrupções que têm estado a se
introduzir nas várias organizações que
constituem Babilônia, desde que esta
mensagem foi pela primeira vez
proclamada, no verão de 1844.
Descreve-se
aqui
uma
terrível
condição do mundo religioso. A cada
rejeição da verdade o espírito do povo
se tornará mais entenebrecido, mais
obstinado o coração, até que fique
entrincheirado
em
audaciosa
incredulidade.
Em
desafio
às
advertências
que
Deus
deu,
continuarão a calcar a pés um dos
preceitos do decálogo, até que sejam
levados a perseguir os que o têm como
sagrado. Cristo é desprezado com o
desdém que se lança à Sua Palavra e a
Seu povo. Sendo os ensinos do
espiritismo aceitos pelas igrejas,
removem-se as restrições impostas ao
coração carnal, e o professar religião se
tornará um manto para ocultar a mais
vil
iniqüidade.
A
crença
nas
manifestações espiritualistas abre a
porta aos espíritos enganadores e
doutrinas de demônios, e assim a
influência dos anjos maus será sentida
nas igrejas.

Of Babylon, at the time brought to view in A respeito de Babilônia, no tempo
this prophecy, it is declared: “Her sins referido nesta profecia, declara-se: “Os
have reached unto heaven, and God hath seus pecados se acumularam até ao
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remembered her iniquities.” Revelation
18:5. She has filled up the measure of her
guilt, and destruction is about to fall upon
her. But God still has a people in Babylon;
and before the visitation of His judgments
these faithful ones must be called out,
that they partake not of her sins and
“receive not of her plagues.” Hence the
movement symbolized by the angel
coming down from heaven, lightening the
earth with his glory and crying mightily
with a strong voice, announcing the sins
of Babylon. In connection with his
message the call is heard: “Come out of
her, My people.” These announcements,
uniting with the third angel’s message,
constitute the final warning to be given to
the inhabitants of the earth.

céu, e Deus Se lembrou das
iniqüidades dela.” Apocalipse 18:5.
Encheu a medida de sua culpa, e a
destruição está a ponto de cair sobre
ela. Mas Deus ainda tem um povo em
Babilônia; e, antes de sobrevirem Seus
juízos, esses fiéis devem ser chamados
a
sair, para
que não
sejam
participantes dos seus pecados e não
incorram nas suas pragas. Esta a razão
de ser o movimento simbolizado pelo
anjo descendo do Céu, iluminando a
Terra com sua glória, e clamando
fortemente
com
grande
voz,
anunciando os pecados de Babilônia.
Em relação com a sua mensagem ouvese a chamada: “Sai dela, povo Meu.”
Estes
anúncios,
unindo-se
à
mensagem
do
terceiro
anjo,
constituem a advertência final a ser
dada aos habitantes da Terra.

Fearful is the issue to which the world is
to be brought. The powers of earth,
uniting
to
war
against
the
commandments of God, will decree that
“all, both small and great, rich and poor,
free and bond” (Revelation 13:16), shall
conform to the customs of the church by
the observance of the false sabbath. All
who refuse compliance will be visited
with civil penalties, and it will finally be
declared that they are deserving of death.
On the other hand, the law of God
enjoining the Creator’s rest day demands
obedience and threatens wrath against all
who transgress its precepts.

Terrível é a crise para a qual caminha o
mundo. Os poderes da Terra, unindose para combater os mandamentos de
Deus, decretarão que todos, “pequenos
e grandes, ricos e pobres, livres e
servos”
(Apocalipse
13:16),
se
conformem aos costumes da igreja,
pela observância do falso sábado.
Todos os que se recusarem a
conformar-se serão castigados pelas
leis civis, e declarar-se-á finalmente
serem merecedores de morte. Por
outro lado, a lei de Deus que ordena o
dia de descanso do Criador, exige
obediência, e ameaça com a ira divina
todos os que transgridem os seus
preceitos.

With the issue thus clearly brought before
him, whoever shall trample upon God’s
law to obey a human enactment receives
the mark of the beast; he accepts the sign
of allegiance to the power which he
chooses to obey instead of God. The
warning from heaven is: “If any man
worship the beast and his image, and
receive his mark in his forehead, or in his
hand, the same shall drink of the wine of
the wrath of God, which is poured out
without mixture into the cup of His
indignation.” Revelation 14:9, 10.

Esclarecido assim o assunto, quem
quer que pise a lei de Deus para
obedecer a uma ordenança humana,
recebe o sinal da besta; aceita o sinal
de submissão ao poder a que prefere
obedecer em vez de Deus. A
advertência do Céu é: “Se alguém
adorar a besta, e a sua imagem, e
receber o sinal na sua testa, ou na sua
mão, também o tal beberá do vinho da
ira de Deus, que se deitou, não
misturado, no cálice da Sua ira.”
Apocalipse 14:9, 10.

But not one is made to suffer the wrath of
God until the truth has been brought
home to his mind and conscience, and has
been rejected. There are many who have
never had an opportunity to hear the
special truths for this time. The obligation
of the fourth commandment has never
been set before them in its true light. He
who reads every heart and tries every

Mas ninguém deverá sofrer a ira de
Deus antes que a verdade se lhe tenha
apresentado ao espírito e consciência,
e haja sido rejeitada. Há muitos que
nunca tiveram oportunidade de ouvir
as verdades especiais para este tempo.
A
obrigatoriedade
do
quarto
mandamento
nunca
lhes
foi
apresentada em sua verdadeira luz.
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motive will leave none who desire a
knowledge of the truth, to be deceived as
to the issues of the controversy. The
decree is not to be urged upon the people
blindly. Everyone is to have sufficient
light to make his decision intelligently.

Aquele que lê todos os corações e
prova todos os intuitos, não deixará
que pessoa alguma que deseje o
conhecimento
da
verdade
seja
enganada quanto ao desfecho da
controvérsia. O decreto não será
imposto ao povo cegamente. Cada qual
receberá esclarecimento bastante para
fazer inteligentemente a sua decisão.

The Sabbath will be the great test of
loyalty, for it is the point of truth
especially controverted. When the final
test shall be brought to bear upon men,
then the line of distinction will be drawn
between those who serve God and those
who serve Him not. While the observance
of the false sabbath in compliance with
the law of the state, contrary to the fourth
commandment, will be an avowal of
allegiance to a power that is in opposition
to God, the keeping of the true Sabbath, in
obedience to God’s law, is an evidence of
loyalty to the Creator. While one class, by
accepting the sign of submission to
earthly powers, receive the mark of the
beast, the other choosing the token of
allegiance to divine authority, receive the
seal of God.

O sábado será a pedra de toque da
lealdade; pois é o ponto da verdade
especialmente controvertido. Quando
sobrevier aos homens a prova final,
traçar-se-á a linha divisória entre os
que servem a Deus e os que não O
servem. Ao passo que a observância do
sábado espúrio em conformidade com
a lei do Estado, contrária ao quarto
mandamento, será uma declaração de
fidelidade ao poder que se acha em
oposição a Deus, é a guarda do
verdadeiro sábado, em obediência à lei
divina, uma prova de lealdade para
com o Criador. Ao passo que uma
classe, aceitando o sinal de submissão
aos poderes terrestres, recebe o sinal
da besta, a outra, preferindo o sinal da
obediência à autoridade divina, recebe
o selo de Deus.

Heretofore those who presented the
truths of the third angel’s message have
often been regarded as mere alarmists.
Their
predictions
that
religious
intolerance would gain control in the
United States, that church and state
would unite to persecute those who keep
the commandments of God, have been
pronounced groundless and absurd. It has
been confidently declared that this land
could never become other than what it
has been—the defender of religious
freedom. But as the question of enforcing
Sunday observance is widely agitated, the
event so long doubted and disbelieved is
seen to be approaching, and the third
message will produce an effect which it
could not have had before. {GC 605.3}

Até aqui, os que apresentavam as
verdades da mensagem do terceiro
anjo foram muitas vezes considerados
como
simples
alarmistas.
Suas
predições de que a intolerância
religiosa alcançaria predomínio nos
Estados Unidos, de que a Igreja e o
Estado se uniriam para perseguir os
que guardam os mandamentos de
Deus,
foram
declaradas
sem
fundamento e absurdas. Afirmou-se
confiantemente que esse país jamais
se poderia tornar outro que não o que
tem sido: defensor da liberdade
religiosa. Mas, ao ser a questão da
obrigatoriedade da observância do
domingo amplamente agitada, vê-se
aproximar o fato há tanto tempo
duvidado e descrido, e a terceira
mensagem produzirá um efeito que
antes não seria possível produzir.
Em todas as gerações Deus tem
enviado Seus servos para repreender o
pecado, tanto no mundo como na
igreja. Mas o povo deseja que se lhes
falem coisas agradáveis, e a verdade
clara e pura não é aceita. Muitos
reformadores,
ao
iniciarem
seu
trabalho, decidiram-se a exercer
grande prudência ao atacar os pecados
da igreja e da nação. Esperavam, pelo
exemplo de uma vida cristã pura, fazer

In every generation God has sent His
servants to rebuke sin, both in the world
and in the church. But the people desire
smooth things spoken to them, and the
pure, unvarnished truth is not acceptable.
Many reformers, in entering upon their
work, determined to exercise great
prudence in attacking the sins of the
church and the nation. They hoped, by
the example of a pure Christian life, to
lead the people back to the doctrines of
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the Bible. But the Spirit of God came upon
them as it came upon Elijah, moving him
to rebuke the sins of a wicked king and an
apostate people; they could not refrain
from preaching the plain utterances of
the Bible—doctrines which they had been
reluctant to present. They were impelled
to zealously declare the truth and the
danger which threatened souls. The
words which the Lord gave them they
uttered, fearless of consequences, and the
people were compelled to hear the
warning.

voltar o povo às doutrinas da Bíblia.
Mas o Espírito de Deus veio sobre eles,
assim como viera sobre Elias,
impelindo-o a repreender os pecados
de um rei ímpio e de um povo apóstata;
não podiam conter-se de pregar as
claras afirmações da Escritura Sagrada
— doutrinas que tinham sido
relutantes em apresentar. Sentiam-se
forçados a declarar zelosamente a
verdade e o perigo que ameaçava as
almas. As palavras que o Senhor lhes
dava, eles as falavam, sem temer as
conseqüências,
e
o
povo
era
constrangido a ouvir a advertência.

Thus the message of the third angel will
be proclaimed. As the time comes for it to
be given with greatest power, the Lord
will work through humble instruments,
leading the minds of those who
consecrate themselves to His service. The
laborers will be qualified rather by the
unction of His Spirit than by the training
of literary institutions. Men of faith and
prayer will be constrained to go forth
with holy zeal, declaring the words which
God gives them. The sins of Babylon will
be laid open. The fearful results of
enforcing the observances of the church
by civil authority, the inroads of
spiritualism, the stealthy but rapid
progress of the papal power—all will be
unmasked. By these solemn warnings the
people will be stirred. Thousands upon
thousands will listen who have never
heard words like these. In amazement
they hear the testimony that Babylon is
the church, fallen because of her errors
and sins, because of her rejection of the
truth sent to her from heaven. As the
people go to their former teachers with
the eager inquiry, Are these things so? the
ministers present fables, prophesy
smooth things, to soothe their fears and
quiet the awakened conscience. But since
many refuse to be satisfied with the mere
authority of men and demand a plain
“Thus saith the Lord,” the popular
ministry, like the Pharisees of old, filled
with anger as their authority is
questioned, will denounce the message as
of Satan and stir up the sin-loving
multitudes to revile and persecute those
who proclaim it.

Assim será proclamada a mensagem
do terceiro anjo. Ao chegar o tempo
para que ela seja dada com o máximo
poder, o Senhor operará por meio de
humildes instrumentos, dirigindo a
mente dos que se consagram ao Seu
serviço. Os obreiros serão antes
qualificados pela unção de Seu Espírito
do que pelo preparo das instituições de
ensino. Homens de fé e oração serão
constrangidos a sair com zelo santo,
declarando as palavras que Deus lhes
dá. Os pecados de Babilônia serão
revelados. Os terríveis resultados da
imposição das observâncias da igreja
pela autoridade civil, as incursões do
espiritismo, os furtivos mas rápidos
progressos do poder papal — tudo será
desmascarado. Por meio destes
solenes avisos o povo será comovido.
Milhares de milhares que nunca
ouviram palavras como essas, escutálas-ão. Com espanto ouvirão o
testemunho de que Babilônia é a
igreja, caída por causa de seus erros e
pecados, por causa de sua rejeição da
verdade, enviada do Céu a ela. Ao ir o
povo a seus antigos ensinadores, com
a ávida pergunta — São estas coisas
assim? — os ministros apresentam
fábulas, profetizam coisas agradáveis,
para acalmar-lhes os temores, e
silenciar a consciência despertada.
Mas, visto que muitos se recusarão a
satisfazer-se com a mera autoridade
dos homens, pedindo um claro —
“Assim diz o Senhor” — o ministério
popular, semelhante aos fariseus da
antiguidade, cheio de ira por ser posta
em
dúvida
a
sua
autoridade,
denunciará a mensagem como sendo
de Satanás, e agitará as multidões
amantes do pecado para ultrajar e
perseguir os que a proclamam.

As the controversy extends into new Estendendo-se a controvérsia a novos
fields and the minds of the people are campos, e sendo a atenção do povo

82

called to God’s downtrodden law, Satan is
astir. The power attending the message
will only madden those who oppose it.
The clergy will put forth almost
superhuman efforts to shut away the
light lest it should shine upon their flocks.
By every means at their command they
will endeavor to suppress the discussion
of these vital questions. The church
appeals to the strong arm of civil power,
and, in this work, papists and Protestants
unite. As the movement for Sunday
enforcement becomes more bold and
decided, the law will be invoked against
commandment keepers. They will be
threatened with fines and imprisonment,
and some will be offered positions of
influence, and other rewards and
advantages, as inducements to renounce
their faith. But their steadfast answer is:
“Show us from the word of God our
error”—the same plea that was made by
Luther under similar circumstances.
Those who are arraigned before the
courts make a strong vindication of the
truth, and some who hear them are led to
take their stand to keep all the
commandments of God. Thus light will be
brought before thousands who otherwise
would know nothing of these truths.

chamada para a lei de Deus calcada a
pés, Satanás entrará em ação. O poder
que acompanha a mensagem apenas
enfurecerá os que a ela se opõem. O
clero empregará esforços quase sobrehumanos para excluir a luz, receoso de
que ilumine seus rebanhos. Por todos
os meios ao seu alcance esforçar-se-á
por evitar todo estudo destes assuntos
vitais. A igreja apelará para o braço
forte do poder civil, e nesta obra unirse-ão romanistas e protestantes. Ao
tornar-se o movimento em prol da
imposição do domingo mais audaz e
decidido, invocar-se-á a lei contra os
observadores dos mandamentos. Serão
ameaçados com multas e prisão, e a
alguns se oferecerão posições de
influência e outras recompensas e
vantagens,
como
engodo
para
renunciarem a sua fé. Mas sua
perseverante resposta será: “Mostrainos pela Palavra de Deus o nosso erro”
— a mesma que foi apresentada por
Lutero sob idênticas circunstâncias. Os
que forem citados perante os tribunais,
defenderão corajosamente a verdade, e
alguns que os ouvirem serão levados a
decidir-se a guardar todos os
mandamentos de Deus. Assim a luz
chegará a milhares que de outra
maneira
nada
saberiam
destas
verdades.

Conscientious obedience to the word of
God will be treated as rebellion. Blinded
by Satan, the parent will exercise
harshness and severity toward the
believing child; the master or mistress
will oppress the commandment-keeping
servant. Affection will be alienated;
children will be disinherited and driven
from home. The words of Paul will be
literally fulfilled: “All that will live godly
in Christ Jesus shall suffer persecution.” 2
Timothy 3:12. As the defenders of truth
refuse to honor the Sunday-sabbath,
some of them will be thrust into prison,
some will be exiled, some will be treated
as slaves. To human wisdom all this now
seems impossible; but as the restraining
Spirit of God shall be withdrawn from
men, and they shall be under the control
of Satan, who hates the divine precepts,
there will be strange developments. The
heart can be very cruel when God’s fear
and love are removed.

A conscienciosa obediência à Palavra
de Deus será considerada rebeldia.
Cegado por Satanás, o pai exercerá
aspereza e severidade para com o filho
crente; o patrão ou patroa oprimirá o
empregado
que
observe
os
mandamentos. A afeição será alienada;
filhos serão deserdados e expulsos do
lar. Cumprir-se-ão literalmente as
palavras de Paulo: “Todos os que
piamente quiserem viver em Cristo
Jesus padecerão perseguições.” 2
Timóteo 3:12. Como os defensores da
verdade se recusem a honrar o
descanso dominical, alguns deles
serão lançados na prisão, exilados, e
outros tratados como escravos. Para a
sabedoria humana, tudo isto parece
agora impossível: mas, ao ser retirado
dos homens o Espírito de Deus, o qual
tem o poder de reprimi-los, e ao
ficarem eles sob o governo de Satanás,
que odeia os preceitos divinos, hão de
acontecer coisas estranhas. Quando o
temor e o amor de Deus são
removidos, o coração pode tornar-se
muito cruel.

As the storm approaches, a large class Ao aproximar-se a tempestade, uma
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who have professed faith in the third
angel’s message, but have not been
sanctified through obedience to the truth,
abandon their position and join the ranks
of the opposition. By uniting with the
world and partaking of its spirit, they
have come to view matters in nearly the
same light; and when the test is brought,
they are prepared to choose the easy,
popular side. Men of talent and pleasing
address, who once rejoiced in the truth,
employ their powers to deceive and
mislead souls. They become the most
bitter enemies of their former brethren.
When Sabbathkeepers are brought before
the courts to answer for their faith, these
apostates are the most efficient agents of
Satan to misrepresent and accuse them,
and by false reports and insinuations to
stir up the rulers against them.

classe numerosa que tem professado
fé na mensagem do terceiro anjo, mas
não tem sido santificada pela
obediência à verdade, abandona sua
posição, passando para as fileiras do
adversário. Unindo-se ao mundo e
participando de seu espírito, chegaram
a ver as coisas quase sob a mesma luz;
e, em vindo a prova, estão prontos a
escolher o lado fácil, popular. Homens
de talento e maneiras agradáveis, que
se haviam já regozijado na verdade,
empregam sua capacidade em enganar
e transviar as almas. Tornam-se os
piores inimigos de seus antigos
irmãos. Quando os observadores do
sábado forem levados perante os
tribunais para responder por sua fé,
estes apóstatas serão os mais ativos
agentes de Satanás para representá-los
falsamente e os acusar e, por meio de
falsos boatos e insinuações, incitar os
governantes contra eles.

In this time of persecution the faith of the
Lord’s servants will be tried. They have
faithfully given the warning, looking to
God and to His word alone. God’s Spirit,
moving
upon
their
hearts,
has
constrained them to speak. Stimulated
with holy zeal, and with the divine
impulse strong upon them, they entered
upon the performance of their duties
without
coldly
calculating
the
consequences of speaking to the people
the word which the Lord had given them.
They have not consulted their temporal
interests, nor sought to preserve their
reputation or their lives. Yet when the
storm of opposition and reproach bursts
upon them, some, overwhelmed with
consternation, will be ready to exclaim:
“Had we foreseen the consequences of
our words, we would have held our
peace.” They are hedged in with
difficulties. Satan assails them with fierce
temptations. The work which they have
undertaken seems far beyond their ability
to accomplish. They are threatened with
destruction. The enthusiasm which
animated them is gone; yet they cannot
turn back. Then, feeling their utter
helplessness, they flee to the Mighty One
for strength. They remember that the
words which they have spoken were not
theirs, but His who bade them give the
warning. God put the truth into their
hearts, and they could not forbear to
proclaim it.

Neste tempo de perseguição provar-seá a fé dos servos do Senhor. Deram
fielmente a advertência, seguindo tãosomente a Deus e Sua Palavra. O
Espírito divino, atuando em seu
coração, constrangeu-os a falar.
Estimulados por um santo zelo e forte
impulso divino, cumprem seu dever,
sem deter-se para calcular as
conseqüências de falar ao povo a
Palavra que o Senhor lhes dera. Não
consultaram
seus
interesses
temporais,
tampouco
procuraram
defender sua reputação ou vida.
Todavia, quando a tempestade da
oposição e vitupério irromper sobre
eles,
alguns,
vencidos
pela
consternação, estarão prontos para
exclamar: “Se tivéssemos previsto as
conseqüências de nossas palavras,
teríamos guardado silêncio.” Achamse cercados de dificuldades. Satanás os
assalta com cruéis tentações. A obra
que empreenderam parece muito além
de sua habilidade para levarem a
termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se
o entusiasmo que os animava;
contudo, não podem voltar. Então,
sentindo o seu completo desamparo,
se refugiam nAquele que é poderoso,
em busca de auxílio. Lembram-se de
que as palavras que falaram não eram
suas, mas dAquele que os mandou dar
a advertência. Deus lhes pôs a verdade
no coração, e não poderiam eximir-se
de proclamá-la.

The same trials have been experienced by As
mesmas
provações
foram
men of God in ages past. Wycliffe, Huss, experimentadas por homens de Deus
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Luther, Tyndale, Baxter, Wesley, urged
that all doctrines be brought to the test of
the Bible and declared that they would
renounce
everything
which
it
condemned.
Against
these
men
persecution raged with relentless fury;
yet they ceased not to declare the truth.
Different periods in the history of the
church have each been marked by the
development of some special truth,
adapted to the necessities of God’s people
at that time. Every new truth has made its
way against hatred and opposition; those
who were blessed with its light were
tempted and tried. The Lord gives a
special truth for the people in an
emergency. Who dare refuse to publish it?
He commands His servants to present the
last invitation of mercy to the world. They
cannot remain silent, except at the peril
of their souls. Christ’s ambassadors have
nothing to do with consequences. They
must perform their duty and leave results
with God.

nos séculos passados. Wycliffe, Huss,
Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley,
insistiam em que todas as doutrinas
fossem submetidas à prova da Bíblia,
declarando que renunciariam a tudo
que esta condenasse. Contra esses
homens desencadeou-se a perseguição
com fúria implacável; não cessaram
todavia de declarar a verdade. 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. Eles não podem permanecer
silenciosos; a não ser com perigo de
sua alma. Os embaixadores de Cristo
nada
têm
que
ver
com
as
conseqüências. Devem cumprir seu
dever e deixar os resultados com Deus.

As the opposition rises to a fiercer height,
the servants of God are again perplexed;
for it seems to them that they have
brought the crisis. But conscience and the
word of God assure them that their course
is right; and although the trials continue,
they are strengthened to bear them. The
contest grows closer and sharper, but
their faith and courage rise with the
emergency. Their testimony is: “We dare
not tamper with God’s word, dividing His
holy law; calling one portion essential
and another nonessential, to gain the
favor of the world. The Lord whom we
serve is able to deliver us. Christ has
conquered the powers of earth; and shall
we be afraid of a world already
conquered?”

Assumindo a oposição caráter mais
violento, os servos de Deus de novo
ficam perplÊxs; pois lhes parece que
eles motivaram a crise. Mas a
consciência e a Palavra de Deus lhes
asseguram que sua conduta é correta;
e, conquanto continuem as provações,
são fortalecidos para suportá-las. A
luta se torna mais renhida e acirrada,
mas a sua fé e coragem aumentam com
o perigo. Seu testemunho é: “Não
ousamos tentar alterações na Palavra
de Deus, dividindo a Sua santa lei,
dizendo ser essencial uma parte, e
outra não, com o fito de alcançar o
favor do mundo. O Senhor a quem
servimos é capaz de nos livrar. Cristo
venceu os poderes da Terra: arrecearnos-emos de um mundo já vencido?”

Persecution in its varied forms is the
development of a principle which will
exist as long as Satan exists and
Christianity has vital power. No man can
serve God without enlisting against
himself the opposition of the hosts of
darkness. Evil angels will assail him,
alarmed that his influence is taking the
prey from their hands. Evil men, rebuked
by his example, will unite with them in
seeking to separate him from God by
alluring temptations. When these do not
succeed, then a compelling power is

A perseguição em suas várias
modalidades é o desenvolvimento de
um princípio que subsistirá enquanto
existir Satanás e tiver o cristianismo
poder vital. Ninguém poderá servir a
Deus sem atrair contra si a oposição
das hostes das trevas. Anjos maus o
assaltarão, alarmados de que a sua
influência lhes esteja arrebatando a
presa. Homens maus, reprovados pelo
seu exemplo, unir-se-ão àqueles,
procurando separar de Deus tal
pessoa, por meio de sedutoras
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employed to force the conscience.

tentações. Quando estas não surtem o
efeito esperado, recorre-se ao poder
compulsório para forçar a consciência.

But so long as Jesus remains man’s
intercessor in the sanctuary above, the
restraining influence of the Holy Spirit is
felt by rulers and people. It still controls
to some extent the laws of the land. Were
it not for these laws, the condition of the
world would be much worse than it now
is. While many of our rulers are active
agents of Satan, God also has His agents
among the leading men of the nation. The
enemy moves upon his servants to
propose measures that would greatly
impede the work of God; but statesmen
who fear the Lord are influenced by holy
angels to oppose such propositions with
unanswerable arguments. Thus a few
men will hold in check a powerful current
of evil. The opposition of the enemies of
truth will be restrained that the third
angel’s message may do its work. When
the final warning shall be given, it will
arrest the attention of these leading men
through whom the Lord is now working,
and some of them will accept it, and will
stand with the people of God through the
time of trouble.

Mas, enquanto Jesus permanece como
intercessor do homem no santuário
celestial, a influência repressora do
Espírito Santo é sentida pelos
governantes e pelo povo. Essa
influência governa, ainda, até certo
ponto, as leis do país. Não fossem
estas, e a condição do mundo seria
muito pior do que ora é. Conquanto
muitos de nossos legisladores sejam
ativos agentes de Satanás, Deus
também tem os Seus instrumentos
entre os principais homens da nação.
O inimigo incita seus servos a que
proponham medidas que estorvariam
grandemente a obra de Deus; mas
estadistas que temem o Senhor são
influenciados por santos anjos para
que se oponham a essas propostas,
com argumentos irretorquíveis. Assim,
um pequeno grupo de homens sustará
poderosa corrente de males. A
oposição dos inimigos da verdade será
restringida a fim de que a mensagem
do terceiro anjo possa efetuar a sua
obra. Quando for dada a advertência
final, prenderá a atenção das pessoas
influentes por meio de quem o Senhor
está agora a operar, e algumas delas a
aceitarão, e manter-se-ão com o povo
de Deus durante o tempo de angústia.

The angel who unites in the proclamation
of the third angel’s message is to lighten
the whole earth with his glory. A work of
world-wide extent and unwonted power
is here foretold. The advent movement of
1840-44 was a glorious manifestation of
the power of God; the first angel’s
message was carried to every missionary
station in the world, and in some
countries there was the greatest religious
interest which has been witnessed in any
land since the Reformation of the
sixteenth century; but these are to be
exceeded by the mighty movement under
the last warning of the third angel.

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.

The work will be similar to that of the Day
of Pentecost. As the “former rain” was
given, in the outpouring of the Holy Spirit
at the opening of the gospel, to cause the
upspringing of the precious seed, so the
“latter rain” will be given at its close for
the ripening of the harvest. “Then shall
we know, if we follow on to know the
Lord: His going forth is prepared as the

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
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morning; and He shall come unto us as
the rain, as the latter and former rain unto
the earth.” Hosea 6:3. “Be glad then, ye
children of Zion, and rejoice in the Lord
your God: for He hath given you the
former rain moderately, and He will cause
to come down for you the rain, the former
rain, and the latter rain.” Joel 2:23. “In the
last days, saith God, I will pour out of My
Spirit upon all flesh.” “And it shall come
to pass, that whosoever shall call on the
name of the Lord shall be saved.” Acts
2:17, 21.

conhecer o Senhor; como a alva será a
Sua saída; e Ele a nós virá como a
chuva, como a chuva serôdia que rega
a terra.” Oséias 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.” Joel
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.”
Atos 2:17, 21.

The great work of the gospel is not to
close with less manifestation of the
power of God than marked its opening.
The prophecies which were fulfilled in
the outpouring of the former rain at the
opening of the gospel are again to be
fulfilled in the latter rain at its close. Here
are “the times of refreshing” to which the
apostle Peter looked forward when he
said: “Repent ye therefore, and be
converted, that your sins may be blotted
out, when the times of refreshing shall
come from the presence of the Lord; and
He shall send Jesus.” Acts 3:19, 20.

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: “Arrependeivos, 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.” Atos 3:19, 20.

Servants of God, with their faces lighted
up and shining with holy consecration,
will hasten from place to place to
proclaim the message from heaven. By
thousands of voices, all over the earth,
the warning will be given. Miracles will
be wrought, the sick will be healed, and
signs and wonders will follow the
believers. Satan also works, with lying
wonders, even bringing down fire from
heaven in the sight of men. Revelation
13:13. Thus the inhabitants of the earth
will be brought to take their stand.

Servos de Deus, com o rosto iluminado
e a resplandecer de santa consagração,
apressar-se-ão de um lugar para outro
para proclamar a mensagem do Céu.
Por milhares de vozes em toda a
extensão da Terra, será dada a
advertência. Operar-se-ão prodígios, os
doentes serão curados, e sinais e
maravilhas seguirão aos crentes.
Satanás também opera com prodígios
de mentira, fazendo mesmo descer
fogo do céu, à vista dos homens.
Apocalipse 13:13. Assim os habitantes
da Terra serão levados a decidir-se.

The message will be carried not so much
by argument as by the deep conviction of
the Spirit of God. The arguments have
been presented. The seed has been sown,
and now it will spring up and bear fruit.
The
publications
distributed
by
missionary workers have exerted their
influence, yet many whose minds were
impressed have been prevented from
fully comprehending the truth or from
yielding obedience. Now the rays of light
penetrate everywhere, the truth is seen in
its clearness, and the honest children of
God sever the bands which have held
them.
Family
connections,
church
relations, are powerless to stay them

A mensagem há de ser levada não
tanto por argumentos como pela
convicção profunda do Espírito de
Deus.
Os
argumentos
foram
apresentados. A semente foi semeada
e agora brotará e frutificará. As
publicações
distribuídas
pelos
missionários
têm
exercido
sua
influência; todavia, muitos que ficaram
impressionados, foram impedidos de
compreender
completamente
a
verdade, ou de lhe prestar obediência.
Agora os raios de luz penetram por
toda parte, a verdade é vista em sua
clareza, e os leais filhos de Deus
cortam os liames que os têm retido.
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now. Truth is more precious than all
besides. Notwithstanding the agencies
combined against the truth, a large
number take their stand upon the Lord’s
side.

Laços de família, relações na igreja,
são impotentes para os deter agora. A
verdade é mais preciosa do que tudo
mais.
Apesar
das
forças
arregimentadas contra a verdade,
grande número se coloca ao lado do
Senhor.

“At that time shall Michael stand up, the
great Prince which standeth for the
children of thy people: and there shall be
a time of trouble, such as never was since
there was a nation even to that same
time: and at that time thy people shall be
delivered, everyone that shall be found
written in the book.” Daniel 12:1.

“Naquele tempo Se levantará Miguel, o
grande príncipe, que Se levanta pelos
filhos do teu povo, e haverá um tempo
de angústia, qual nunca houve, desde
que houve nação até aquele tempo;
mas naquele tempo livrar-se-á o teu
povo, todo aquele que se achar escrito
no livro.” Daniel 12:1.

When the third angel’s message closes,
mercy no longer pleads for the guilty
inhabitants of the earth. The people of
God have accomplished their work. They
have received “the latter rain,” “the
refreshing from the presence of the Lord,”
and they are prepared for the trying hour
before them. Angels are hastening to and
fro in heaven. An angel returning from
the earth announces that his work is
done; the final test has been brought
upon the world, and all who have proved
themselves loyal to the divine precepts
have received “the seal of the living God.”
Then Jesus ceases His intercession in the
sanctuary above. He lifts His hands and
with a loud voice says, “It is done;” and all
the angelic host lay off their crowns as He
makes the solemn announcement: “He
that is unjust, let him be unjust still: and
he which is filthy, let him be filthy still:
and he that is righteous, let him be
righteous still: and he that is holy, let him
be holy still.” Revelation 22:11. Every case
has been decided for life or death. Christ
has made the atonement for His people
and blotted out their sins. The number of
His subjects is made up; “the kingdom
and dominion, and the greatness of the
kingdom under the whole heaven,” is
about to be given to the heirs of salvation,
and Jesus is to reign as King of kings and
Lord of lords.

Quando se encerrar a mensagem do
terceiro anjo, a misericórdia não mais
pleiteará em favor dos culpados
habitantes da Terra. O povo de Deus
terá cumprido a sua obra. Recebeu a
“chuva serôdia”, o “refrigério pela
presença do Senhor”, e acha-se
preparado para a hora probante que
diante dele está. No Céu, anjos
apressam-se de um lado para o outro.
Um anjo que volta da Terra anuncia
que a sua obra está feita; o mundo foi
submetido à prova final, e todos os que
se mostraram fiéis aos preceitos
divinos receberam “o selo do Deus
vivo.” Cessa então Jesus de interceder
no santuário celestial. Levanta as mãos
e com grande voz diz: Está feito; e toda
a hoste angélica depõe suas coroas, ao
fazer Ele o solene aviso. “Quem é
injusto, faça injustiça ainda; e quem
está sujo, suje-se ainda; e quem é
justo, faça justiça ainda; e quem é
santo,
seja
santificado
ainda.”
Apocalipse 22:11. Todos os casos foram
decididos para vida ou para morte.
Cristo fez expiação por Seu povo, e
apagou os seus pecados. O número de
Seus súditos completou-se; “e o reino,
e o domínio, e a majestade dos reinos
debaixo de todo o céu”, estão prestes a
ser entregues aos herdeiros da
salvação, e Jesus deve reinar como Rei
dos reis e Senhor dos senhores.

When He leaves the sanctuary, darkness Deixando Ele o santuário, as trevas
covers the inhabitants of the earth. In that cobrem os habitantes da Terra.
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fearful time the righteous must live in the
sight of a holy God without an
intercessor. The restraint which has been
upon the wicked is removed, and Satan
has entire control of the finally
impenitent. God’s long-suffering has
ended. The world has rejected His mercy,
despised His love, and trampled upon His
law. The wicked have passed the
boundary of their probation; the Spirit of
God, persistently resisted, has been at last
withdrawn. Unsheltered by divine grace,
they have no protection from the wicked
one. Satan will then plunge the
inhabitants of the earth into one great,
final trouble. As the angels of God cease
to hold in check the fierce winds of
human passion, all the elements of strife
will be let loose. The whole world will be
involved in ruin more terrible than that
which came upon Jerusalem of old.

Naquele tempo terrível os justos
devem viver à vista de um Deus santo,
sem
intercessor.
Removeu-se
a
restrição que estivera sobre os ímpios,
e Satanás tem domínio completo sobre
os que finalmente se encontram
impenitentes.
Terminou
a
longanimidade de Deus: O mundo
rejeitou a Sua misericórdia, desprezouLhe o amor, pisando Sua lei. Os ímpios
passaram os limites de seu tempo de
graça;
o
Espírito
de
Deus,
persistentemente resistido, foi, por
fim, retirado. Desabrigados da graça
divina, não têm proteção contra o
maligno. Satanás mergulhará então os
habitantes da Terra em uma grande
angústia final. Ao cessarem os anjos
de Deus de conter os ventos
impetuosos das paixões humanas,
ficarão às soltas todos os elementos de
contenda. O mundo inteiro se
envolverá em ruína mais terrível do
que a que sobreveio a Jerusalém na
antiguidade.

A single angel destroyed all the first-born
of the Egyptians and filled the land with
mourning. When David offended against
God by numbering the people, one angel
caused that terrible destruction by which
his sin was punished. The same
destructive power exercised by holy
angels when God commands, will be
exercised by evil angels when He permits.
There are forces now ready, and only
waiting the divine permission, to spread
desolation everywhere.

Um único anjo destruiu todos os
primogênitos dos egípcios, enchendo a
Terra de pranto. Quando Davi ofendeu
a Deus, por contar o povo, um anjo fez
aquela terrível destruição pela qual
seu pecado foi punido. O mesmo poder
destruidor exercido por santos anjos
quando Deus ordena, será exercido por
anjos maus quando Ele o permitir. Há
agora forças preparadas, e que
aguardam apenas o consentimento
divino para espalharem a desolação
por toda parte.

Those who honor the law of God have
been accused of bringing judgments upon
the world, and they will be regarded as
the cause of the fearful convulsions of
nature and the strife and bloodshed
among men that are filling the earth with
woe. The power attending the last
warning has enraged the wicked; their
anger is kindled against all who have
received the message, and Satan will
excite to still greater intensity the spirit of
hatred and persecution.

Os que honram a lei de Deus têm sido
acusados de acarretar juízos sobre o
mundo, e serão considerados como a
causa das terríveis convulsões da
Natureza, da contenda e carnificina
entre os homens, coisas que estão
enchendo a Terra de pavor. O poder
que acompanha a última advertência
enraiveceu os ímpios; sua cólera
acende-se contra todos os que
receberam a mensagem, e Satanás
incitará a maior intensidade ainda o
espírito de ódio e perseguição.

When God’s presence was finally
withdrawn from the Jewish nation,
priests and people knew it not. Though
under the control of Satan, and swayed by
the most horrible and malignant passions,
they still regarded themselves as the
chosen of God. The ministration in the
temple continued; sacrifices were offered
upon its polluted altars, and daily the

Quando a presença de Deus se retirou,
por fim, da nação judaica, sacerdotes e
povo não o sabiam. Posto que sob o
domínio de Satanás, e governados
pelas paixões mais horríveis e
perniciosas, consideravam-se ainda
como
os escolhidos
de
Deus.
Continuou o ministério no templo;
ofereciam-se sacrifícios sobre os
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divine blessing was invoked upon a
people guilty of the blood of God’s dear
Son and seeking to slay His ministers and
apostles. So when the irrevocable
decision of the sanctuary has been
pronounced and the destiny of the world
has been forever fixed, the inhabitants of
the earth will know it not. The forms of
religion will be continued by a people
from whom the Spirit of God has been
finally withdrawn; and the satanic zeal
with which the prince of evil will inspire
them for the accomplishment of his
malignant designs, will bear the
semblance of zeal for God.

altares poluídos, e diariamente a
bênção divina era invocada sobre um
povo culpado do sangue do querido
Filho de Deus, e empenhado em matar
Seus ministros e apóstolos. Assim,
quando a decisão irrevogável do
santuário houver sido pronunciada, e
para sempre tiver sido fixado o destino
do mundo, os habitantes da Terra não
o saberão. As formas da religião
continuarão a ser mantidas por um
povo do qual finalmente o Espírito de
Deus Se terá retirado; e o zelo satânico
com que o príncipe do mal os inspirará
para o cumprimento de seus maldosos
desígnios, terá a semelhança do zelo
para com Deus.

As the Sabbath has become the special
point
of
controversy
throughout
Christendom, and religious and secular
authorities have combined to enforce the
observance of the Sunday, the persistent
refusal of a small minority to yield to the
popular demand will make them objects
of universal execration. It will be urged
that the few who stand in opposition to
an institution of the church and a law of
the state ought not to be tolerated; that it
is better for them to suffer than for whole
nations to be thrown into confusion and
lawlessness. The same argument many
centuries ago was brought against Christ
by the “rulers of the people.” “It is
expedient for us,” said the wily Caiaphas,
“that one man should die for the people,
and that the whole nation perish not.”
John 11:50. This argument will appear
conclusive; and a decree will finally be
issued against those who hallow the
Sabbath of the fourth commandment,
denouncing them as deserving of the
severest punishment and giving the
people liberty, after a certain time, to put
them to death. Romanism in the Old
World and apostate Protestantism in the
New will pursue a similar course toward
those who honor all the divine precepts.

Como o sábado se tornou o ponto
especial de controvérsia por toda a
cristandade,
e
as
autoridades
religiosas e seculares se combinaram
para impor a observância do domingo,
a recusa persistente de uma pequena
minoria em ceder à exigência popular,
fará com que esta minoria seja objeto
de ódio universal. Insistir-se-á em que
os poucos que permanecem em
oposição a uma instituição da igreja e
lei do Estado, não devem ser tolerados;
que é melhor que eles sofram do que
nações inteiras sejam lançadas em
confusão e ilegalidade. O mesmo
argumento, há mil e oitocentos anos,
foi aduzido contra Cristo pelos
“príncipes do povo.” “Convém”, disse o
astucioso Caifás, “que um homem
morra pelo povo, e que não pereça toda
a nação.” João 11:50. Este argumento
parecerá conclusivo; e expedir-se-á,
por fim, um decreto contra os que
santificam o sábado do quarto
mandamento, denunciando-os como
merecedores do mais severo castigo, e
dando ao povo liberdade para, depois
de
certo
tempo,
matá-los.
O
romanismo no Velho Mundo, e o
protestantismo apóstata no Novo,
adotarão uma conduta idêntica para
com aqueles que honram todos os
preceitos divinos.

The people of God will then be plunged
into those scenes of affliction and distress
described by the prophet as the time of
Jacob’s trouble. “Thus saith the Lord: We
have heard a voice of trembling, of fear,
and not of peace.... All faces are turned
into paleness. Alas! for that day is great,
so that none is like it: it is even the time
of Jacob’s trouble; but he shall be saved
out of it.” Jeremiah 30:5-7.

O povo de Deus será então imerso
naquelas cenas de aflição e angústia
descritas pelo profeta como o tempo de
angústia de Jacó. “Assim diz o Senhor:
Ouvimos uma voz de tremor, de temor
mas não de paz. ... Por que se têm
tornado macilentos todos os rostos?
Ah! porque aquele dia é tão grande,
que não houve outro semelhante! e é
tempo de angústia para Jacó; ele
porém será livrado dela.” Jeremias
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30:5-7.
Jacob’s night of anguish, when he
wrestled in prayer for deliverance from
the hand of Esau (Genesis 32:24-30),
represents the experience of God’s people
in the time of trouble. Because of the
deception practiced to secure his father’s
blessing, intended for Esau, Jacob had
fled for his life, alarmed by his brother’s
deadly threats. After remaining for many
years an exile, he had set out, at God’s
command, to return with his wives and
children, his flocks and herds, to his
native country. On reaching the borders
of the land, he was filled with terror by
the tidings of Esau’s approach at the head
of a band of warriors, doubtless bent upon
revenge. Jacob’s company, unarmed and
defenseless, seemed about to fall helpless
victims of violence and slaughter. And to
the burden of anxiety and fear was added
the crushing weight of self-reproach, for
it was his own sin that had brought this
danger. His only hope was in the mercy of
God; his only defense must be prayer. Yet
he leaves nothing undone on his own part
to atone for the wrong to his brother and
to avert the threatened danger. So should
the followers of Christ, as they approach
the time of trouble, make every exertion
to place themselves in a proper light
before the people, to disarm prejudice,
and to avert the danger which threatens
liberty of conscience.

A noite de angústia de Jacó, quando
lutou em oração para obter livramento
da mão de Esaú (Gênesis 32:24-30),
representa a experiência do povo de
Deus no tempo de tribulação. Por
causa do engano praticado a fim de
conseguir a bênção de seu pai,
destinada a Esaú, havia Jacó fugido
para salvar a vida, alarmado pelas
ameaças de morte feitas por seu irmão.
Depois de ficar muitos anos como
exilado, pôs-se a caminho, por ordem
de Deus, para voltar com suas
mulheres e filhos, rebanhos e gado, ao
país natal. Chegando às fronteiras da
terra, encheu-se de terror com as
notícias da aproximação de Esaú à
frente de um bando de guerreiros,
indubitavelmente
determinado
à
vingança. A multidão de Jacó,
desarmada e indefesa, parecia prestes
a cair desamparadamente como vítima
da violência e morticínio. E ao fardo de
ansiedade e temor acrescentou-se o
peso esmagador da reprovação de si
próprio; pois que era o seu pecado que
acarretara este perigo. Sua única
esperança estava na misericórdia de
Deus; sua defesa única deveria ser a
oração. Todavia, nada deixa de sua
parte por fazer a fim de expiar a falta
para com seu irmão, e desviar o perigo
que
o
ameaçava.
Assim,
ao
aproximarem-se do tempo de angústia,
devem os seguidores de Cristo
esforçar-se por se colocar em uma luz
conveniente perante o povo, a fim de
desarmar o preconceito e remover o
perigo que ameaça a liberdade de
consciência.

Having sent his family away, that they
may not witness his distress, Jacob
remains alone to intercede with God. He
confesses
his
sin and gratefully
acknowledges the mercy of God toward
him while with deep humiliation he
pleads the covenant made with his
fathers and the promises to himself in the
night vision at Bethel and in the land of
his exile. The crisis in his life has come;
everything is at stake. In the darkness
and solitude he continues praying and
humbling himself before God. Suddenly a
hand is laid upon his shoulder. He thinks
that an enemy is seeking his life, and
with all the energy of despair he wrestles
with his assailant. As the day begins to
break, the stranger puts forth his
superhuman power; at his touch the
strong man seems paralyzed, and he falls,

Tendo feito afastar a sua família, para
que não lhe testemunhasse a angústia,
Jacó ficou só para interceder junto a
Deus. Confessa o seu pecado, e com
gratidão reconhece a misericórdia de
Deus para com ele, ao mesmo tempo
em que com profunda humilhação
pleiteia o concerto estabelecido com
seus pais, e as promessas a ele mesmo
feitas na visão noturna de Betel, e na
terra de seu exílio. Chegara o momento
crítico em sua vida; tudo está em jogo.
Nas trevas e solidão continua ele a orar
e a humilhar-se perante Deus.
Subitamente percebe uma mão sobre o
ombro. Julga ser um inimigo que
procura tirar-lhe a vida, e com toda a
energia do desespero luta com o seu
assaltante. Quando começa a raiar o
dia, o estranho emprega a sua força
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a helpless, weeping suppliant, upon the
neck of his mysterious antagonist. Jacob
knows now that it is the Angel of the
covenant with whom he has been in
conflict. Though disabled and suffering
the keenest pain, he does not relinquish
his purpose. Long has he endured
perplexity, remorse, and trouble for his
sin; now he must have the assurance that
it is pardoned. The divine visitant seems
about to depart; but Jacob clings to Him,
pleading for a blessing. The Angel urges,
“Let Me go, for the day breaketh;” but the
patriarch exclaims, “I will not let Thee go,
except Thou bless me.” What confidence,
what firmness and perseverance, are here
displayed! Had this been a boastful,
presumptuous claim, Jacob would have
been instantly destroyed; but his was the
assurance of one who confesses his
weakness and unworthiness, yet trusts
the mercy of a covenant-keeping God.

sobrenatural: ao seu toque o vigoroso
homem parece atacado de paralisia e,
desajudado, cai a chorar, suplicante,
sobre o pescoço de seu misterioso
antagonista. Jacó sabe agora que era o
Anjo do Concerto, com quem estivera a
lutar. Posto que extenuado e sofrendo
a mais aguda dor, não abandona o seu
propósito. Havia muito tempo que ele
suportava a perplexidade, o remorso e
a angústia pelo seu pecado; agora
deveria ter a segurança de que fora
perdoado. O Visitante divino parece a
ponto de partir; Jacó, porém, apega-se
a Ele, rogando uma bênção. O Anjo
insiste: “Deixa-Me ir, porque já a alva
subiu”; mas o patriarca exclama: “Não
Te deixarei ir, se me não abençoares.”
Que confiança, que firmeza e
perseverança são aqui reveladas! Fosse
isto
uma
exigência
jactanciosa,
presumida, e Jacó teria sido destruído
instantaneamente; mas dele era a
segurança de quem confessa a sua
fraqueza e indignidade e, não
obstante, confia na misericórdia de um
Deus que guarda Seu concerto.

“He had power over the Angel, and
prevailed.”
Hosea
12:4.
Through
humiliation,
repentance,
and
selfsurrender, this sinful, erring mortal
prevailed with the Majesty of heaven. He
had fastened his trembling grasp upon
the promises of God, and the heart of
Infinite Love could not turn away the
sinner’s plea. As an evidence of his
triumph and an encouragement to others
to imitate his example, his name was
changed from one which was a reminder
of his sin, to one that commemorated his
victory. And the fact that Jacob had
prevailed with God was an assurance that
he would prevail with men. He no longer
feared to encounter his brother’s anger,
for the Lord was his defense.

“Lutou com o Anjo, e prevaleceu.”
Oséias
12:4.
Pela
humilhação,
arrependimento e submissão, aquele
mortal pecador, falível, prevaleceu
sobre a Majestade do Céu. Firmara as
mãos trementes nas promessas de
Deus, e o coração do Amor infinito não
poderia afastar a defesa do pecador.
Como prova de seu triunfo e animação
a outros para lhe imitarem o exemplo,
seu nome foi mudado de um nome que
lhe recordava o pecado para outro que
comemorava sua vitória. E o fato de
haver Jacó prevalecido com Deus
constituía uma segurança de que
prevaleceria com os homens. Não mais
teve receio de enfrentar a ira do irmão:
pois o Senhor era a sua defesa.

Satan had accused Jacob before the
angels of God, claiming the right to
destroy him because of his sin; he had
moved upon Esau to march against him;
and during the patriarch’s long night of
wrestling, Satan endeavored to force
upon him a sense of his guilt in order to
discourage him and break his hold upon
God. Jacob was driven almost to despair;
but he knew that without help from
heaven he must perish. He had sincerely
repented of his great sin, and he appealed
to the mercy of God. He would not be
turned from his purpose, but held fast the
Angel and urged his petition with
earnest, agonizing cries until he

Satanás tinha acusado Jacó perante os
anjos de Deus, pretendendo o direito
de destruí-lo por causa de seu pecado;
havia incitado Esaú para marchar
contra ele; e, durante a longa noite de
luta do patriarca, Satanás esforçou-se
por incutir nele uma intuição de culpa,
a fim de o desanimar e romper sua
ligação com Deus. Jacó foi quase
arrastado ao desespero; mas sabia que
sem o auxílio do Céu teria de perecer.
Tinha-se arrependido sinceramente de
seu grande pecado, e apelou para a
misericórdia de Deus. Não se
demoveria de seu propósito, antes
segurou firme o Anjo, insistindo em
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prevailed.

seu pedido com ardentes e angustiosos
brados, até prevalecer.

As Satan influenced Esau to march
against Jacob, so he will stir up the
wicked to destroy God’s people in the
time of trouble. And as he accused Jacob,
he will urge his accusations against the
people of God. He numbers the world as
his subjects; but the little company who
keep the commandments of God are
resisting his supremacy. If he could blot
them from the earth, his triumph would
be complete. He sees that holy angels are
guarding them, and he infers that their
sins have been pardoned; but he does not
know that their cases have been decided
in the sanctuary above. He has an
accurate knowledge of the sins which he
has tempted them to commit, and he
presents these before God in the most
exaggerated light, representing this
people to be just as deserving as himself
of exclusion from the favor of God. He
declares that the Lord cannot in justice
forgive their sins and yet destroy him and
his angels. He claims them as his prey
and demands that they be given into his
hands to destroy.

Assim como Satanás influenciou Esaú
a marchar contra Jacó, instigará os
ímpios a destruírem o povo de Deus no
tempo de angústia. E assim como
acusou a Jacó, acusará o povo de Deus.
Conta com as multidões do mundo
como seus súditos; mas o pequeno
grupo que guarda os mandamentos de
Deus,
está
resistindo
a
sua
supremacia. Se ele os pudesse eliminar
da Terra, seu triunfo seria completo.
Ele vê que santos anjos os estão
guardando, e deduz que seus pecados
foram perdoados; mas não sabe que
seus casos foram decididos no
santuário
celestial.
Tem
um
conhecimento preciso dos pecados que
os tentou a cometer, e apresenta esses
pecados diante de Deus sob a mais
exagerada luz, representando a este
povo como sendo precisamente tão
merecedor como ele mesmo da
exclusão do favor de Deus. Declara que
com justiça o Senhor não pode
perdoar-lhes os pecados, e, no entanto,
destruir a ele e seus anjos. Reclama-os
como sua presa, e pede que sejam
entregues em suas mãos para os
destruir.

As Satan accuses the people of God on
account of their sins, the Lord permits
him to try them to the uttermost. Their
confidence in God, their faith and
firmness, will be severely tested. As they
review the past, their hopes sink; for in
their whole lives they can see little good.
They are fully conscious of their
weakness and unworthiness. Satan
endeavors to terrify them with the
thought that their cases are hopeless, that
the stain of their defilement will never be
washed away. He hopes so to destroy
their faith that they will yield to his
temptations and turn from their
allegiance to God.

Acusando Satanás o povo de Deus por
causa de seus pecados, o Senhor lhe
permite que os prove até o último
ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e
firmeza, serão severamente postas à
prova. Ao reverem o passado, suas
esperanças desfalecem; pois que em
sua vida inteira pouco bem podem ver.
Estão perfeitamente cônscios de sua
fraqueza e indignidade. Satanás se
esforça por aterrorizá-los com o
pensamento de que seus casos não dão
margem a esperança, que a mancha de
seu aviltamento jamais será lavada.
Espera destruir-lhes a fé, de tal
maneira que cedam às suas tentações,
desviando-se de sua fidelidade para
com Deus.

Though God’s people will be surrounded
by enemies who are bent upon their
destruction, yet the anguish which they
suffer is not a dread of persecution for the
truth’s sake; they fear that every sin has
not been repented of, and that through
some fault in themselves they will fail to
realize the fulfillment of the Saviour’s
promise: I “will keep thee from the hour
of temptation, which shall come upon all
the world.” Revelation 3:10. If they could

Embora o povo de Deus esteja rodeado
de inimigos que se esforçam por
destruí-lo, a angústia que sofrem não
é, todavia, o medo da perseguição por
causa da verdade; receiam não se
terem arrependido de todo pecado, e
que, devido a alguma falta, não se
cumpra a promessa do Salvador: “Eu te
guardarei da hora da tentação que há
de vir sobre todo o mundo.”
Apocalipse 3:10. Se pudessem ter a

93

have the assurance of pardon they would
not shrink from torture or death; but
should they prove unworthy, and lose
their lives because of their own defects of
character, then God’s holy name would be
reproached.

segurança de seu perdão, não
recuariam da tortura ou da morte; mas,
se se mostrassem indignos, e
perdessem a vida por causa dos seus
defeitos de caráter, o santo nome de
Deus seria então vituperado.

On every hand they hear the plottings of
treason and see the active working of
rebellion; and there is aroused within
them an intense desire, an earnest
yearning of soul, that this great apostasy
may be terminated and the wickedness of
the wicked may come to an end. But
while they plead with God to stay the
work of rebellion, it is with a keen sense
of self-reproach that they themselves
have no more power to resist and urge
back the mighty tide of evil. They feel
that had they always employed all their
ability in the service of Christ, going
forward from strength to strength,
Satan’s forces would have less power to
prevail against them.

De todos os lados ouvem as tramas da
traição, e vêem alastrar-se ativamente
a revolta; e desperta-se neles um
intenso desejo, fervoroso anseio
d’alma, para que esta grande apostasia
termine e a impiedade dos ímpios
chegue a termo. Mas, enquanto rogam
a Deus que detenha a obra da rebelião,
é com um vivo senso de reprovação
própria que não mais têm eles poder
para resistir à poderosa onda do mal e
forçá-la a retroceder. Sentem que se
houvessem sempre empregado toda a
sua habilidade no serviço de Cristo,
indo avante de poder em poder, as
forças de Satanás teriam menos
capacidade para prevalecer contra
eles.

They afflict their souls before God,
pointing to their past repentance of their
many sins, and pleading the Saviour’s
promise: “Let him take hold of My
strength, that he may make peace with
Me; and he shall make peace with Me.”
Isaiah 27:5. Their faith does not fail
because their prayers are not immediately
answered. Though suffering the keenest
anxiety, terror, and distress, they do not
cease their intercessions. They lay hold of
the strength of God as Jacob laid hold of
the Angel; and the language of their souls
is: “I will not let Thee go, except Thou
bless me.”

Afligem a alma perante Deus,
indicando o anterior arrependimento
de seus muitos pecados, e reclamando
a promessa do Salvador: “Que se
apodere de Minha força e faça paz
comigo; sim, que faça paz comigo.”
Isaías 27:5. Sua fé não desfalece por
não serem suas orações de pronto
atendidas. Sofrendo embora a mais
profunda ansiedade, terror e angústia,
não cessam as suas intercessões.
Apoderam-se da força de Deus como
Jacó se apoderara do Anjo; e a
linguagem de sua alma é: “Não Te
deixarei ir, se me não abençoares.”

Had not Jacob previously repented of his
sin in obtaining the birthright by fraud,
God would not have heard his prayer and
mercifully preserved his life. So, in the
time of trouble, if the people of God had
unconfessed sins to appear before them
while tortured with fear and anguish,
they would be overwhelmed; despair
would cut off their faith, and they could
not have confidence to plead with God for
deliverance. But while they have a deep
sense of their unworthiness, they have no
concealed wrongs to reveal. Their sins
have gone beforehand to judgment and
have been blotted out, and they cannot
bring them to remembrance.

Se Jacó não se houvesse primeiro
arrependido de seu pecado de obter
pela fraude o direito de primogenitura,
Deus não lhe teria ouvido a oração,
preservando-lhe misericordiosamente
a vida. Semelhantemente, no tempo de
angústia, se o povo de Deus tivesse
pecados
não
confessados
que
surgissem diante deles enquanto
torturados pelo temor e angústia,
seriam vencidos; o desespero suprimirlhes-ia a fé, e não poderiam ter
confiança para suplicar de Deus o
livramento. Mas, ao mesmo tempo em
que têm uma profunda intuição de sua
indignidade, não possuem falta oculta
para revelar. Seus pecados foram
examinados e extinguidos no juízo;
não os podem trazer à lembrança.

Satan leads many to believe that God will Satanás leva muitos a crer que Deus
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overlook their unfaithfulness in the minor
affairs of life; but the Lord shows in His
dealings with Jacob that He will in no
wise sanction or tolerate evil. All who
endeavor to excuse or conceal their sins,
and permit them to remain upon the
books of heaven, unconfessed and
unforgiven, will be overcome by Satan.
The more exalted their profession and the
more honorable the position which they
hold, the more grievous is their course in
the sight of God and the more sure the
triumph of their great adversary. Those
who delay a preparation for the day of
God cannot obtain it in the time of trouble
or at any subsequent time. The case of all
such is hopeless.

não toma em consideração sua
infidelidade nas pequenas coisas da
vida; mas o Senhor mostra, em seu
trato com Jacó, que de maneira
nenhuma sancionará ou tolerará o mal.
Todos os que se esforçam por
desculpar ou esconder seus pecados,
permitindo que permaneçam nos
livros do Céu, sem serem confessados
e perdoados, serão vencidos por
Satanás. Quanto mais exaltada for a
sua profissão, e mais honrada a
posição que ocupam, mais ofensiva é a
sua conduta à vista de Deus, e mais
certa é a vitória de seu grande
adversário. Os que se retardam no
preparo para o dia de Deus, não o
poderão obter no tempo de angústia,
ou em qualquer ocasião subseqüente.
O caso de todos estes é sem
esperanças.

Those professed Christians who come up
to that last fearful conflict unprepared
will, in their despair, confess their sins in
words of burning anguish, while the
wicked exult over their distress. These
confessions are of the same character as
was that of Esau or of Judas. Those who
make them, lament the result of
transgression, but not its guilt. They feel
no true contrition, no abhorrence of evil.
They acknowledge their sin, through fear
of punishment; but, like Pharaoh of old,
they would return to their defiance of
Heaven should the judgments be
removed.

Os professos cristãos que vêm ao
último e terrível conflito, sem se
acharem preparados, confessarão em
seu desespero os seus pecados com
palavras de angústia consumidora
enquanto os ímpios exultam de sua
agonia. Estas confissões são do mesmo
caráter que a de Esaú ou de Judas. Os
que as fazem, lamentam o resultado da
transgressão, mas não a culpa da
mesma. Não sentem verdadeira
contrição, nem aversão ao mal.
Reconhecem seu pecado pelo medo do
castigo; mas, semelhantes a Faraó na
antiguidade, voltariam ao seu desafio
ao Céu, caso fossem removidos os
juízos.

Jacob’s history is also an assurance that
God will not cast off those who have been
deceived and tempted and betrayed into
sin, but who have returned unto Him with
true repentance. While Satan seeks to
destroy this class, God will send His
angels to comfort and protect them in the
time of peril. The assaults of Satan are
fierce and determined, his delusions are
terrible; but the Lord’s eye is upon His
people, and His ear listens to their cries.
Their affliction is great, the flames of the
furnace seem about to consume them; but
the Refiner will bring them forth as gold
tried in the fire. God’s love for His
children during the period of their
severest trial is as strong and tender as in
the days of their sunniest prosperity; but
it is needful for them to be placed in the
furnace of fire; their earthliness must be
consumed, that the image of Christ may
be perfectly reflected.

A história de Jacó é também uma
segurança de que Deus não rejeitará os
que forem enganados, tentados e
arrastados ao pecado, mas voltaram a
Ele com verdadeiro arrependimento.
Enquanto Satanás procura destruir
esta classe, Deus enviará Seus anjos
para a animar e proteger, no tempo de
perigo. Os assaltos de Satanás são
cruéis e decididos, seus enganos,
terríveis; mas os olhos do Senhor estão
sobre o Seu povo, e Seu ouvido escutalhes os clamores. Sua aflição é grande,
as chamas da fornalha parecem
prestes a consumi-los; mas Aquele que
os refina e purifica, os apresentará
como ouro provado no fogo. O amor de
Deus para com os Seus filhos durante
o período de sua mais intensa prova, é
tão forte e terno como nos dias de sua
mais radiante prosperidade; mas é
necessário passarem pela fornalha de
fogo; sua natureza terrena deve ser

95

consumida para que a imagem de
Cristo possa refletir-se perfeitamente.
The season of distress and anguish before
us will require a faith that can endure
weariness, delay, and hunger—a faith that
will not faint though severely tried. The
period of probation is granted to all to
prepare for that time. Jacob prevailed
because he was persevering and
determined. His victory is an evidence of
the power of importunate prayer. All who
will lay hold of God’s promises, as he did,
and be as earnest and persevering as he
was, will succeed as he succeeded. Those
who are unwilling to deny self, to agonize
before God, to pray long and earnestly for
His blessing, will not obtain it. Wrestling
with God—how few know what it is! How
few have ever had their souls drawn out
after God with intensity of desire until
every power is on the stretch. When
waves of despair which no language can
express sweep over the suppliant, how
few cling with unyielding faith to the
promises of God.

O tempo de agonia e angústia que
diante de nós está, exigirá uma fé que
possa suportar o cansaço, a demora e a
fome — fé que não desfaleça ainda que
severamente provada. O tempo de
graça é concedido a todos, a fim de se
prepararem para aquela ocasião. Jacó
prevaleceu porque era perseverante e
decidido. Sua vitória é uma prova do
poder da oração importuna. Todos os
que lançarem mão das promessas de
Deus, como ele o fez, e como ele forem
fervorosos e perseverantes, serão bemsucedidos como ele o foi. Os que não
estão dispostos a negar o eu, a sentir
verdadeira agonia perante a face de
Deus, a orar longa e fervorosamente
rogando-Lhe a bênção, não a obterão.
Lutar com Deus — quão poucos sabem
o que isto significa! Quão poucos têm
buscado a Deus com contrição de alma,
com intenso anelo, até que toda
faculdade se encontre em sua máxima
tensão! Quando ondas de desespero
que linguagem alguma pode exprimir
assoberbam os que fazem suas
súplicas, quão poucos se apegam com
fé inquebrantável às promessas de
Deus!

Those who exercise but little faith now,
are in the greatest danger of falling under
the power of satanic delusions and the
decree to compel the conscience. And
even if they endure the test they will be
plunged into deeper distress and anguish
in the time of trouble, because they have
never made it a habit to trust in God. The
lessons of faith which they have
neglected they will be forced to learn
under
a
terrible
pressure
of
discouragement.

Os que agora exercem pouca fé,
correm maior perigo de cair sob o
poder dos enganos de Satanás, e do
decreto que violentará a consciência. E
mesmo resistindo à prova, serão,
imersos em uma agonia e aflição mais
profundas no tempo de angústia,
porque nunca adquiriram o hábito de
confiar em Deus. As lições da fé as
quais negligenciaram, serão obrigados
a aprender sob a pressão terrível do
desânimo.

We should now acquaint ourselves with
God by proving His promises. Angels
record every prayer that is earnest and
sincere. We should rather dispense with
selfish
gratifications
than
neglect
communion with God. The deepest
poverty, the greatest self-denial, with His
approval, is better than riches, honors,
ease, and friendship without it. We must
take time to pray. If we allow our minds
to be absorbed by worldly interests, the
Lord may give us time by removing from
us our idols of gold, of houses, or of fertile
lands.

Devemos familiarizar-nos agora com
Deus, provando as Suas promessas. Os
anjos registram toda oração fervorosa
e sincera. Devemos de preferência
dispensar as satisfações egoístas a
negligenciar a comunhão com Deus. A
maior pobreza, a máxima abnegação,
tendo Sua aprovação, é melhor do que
as riquezas, honras, comodidades e
amizade, sem Ele. Devemos tomar
tempo para orar. Se consentirmos que
a mente se absorva com os interesses
mundanos, o Senhor talvez nos dê esse
tempo removendo nossos ídolos,
sejam estes o ouro, sejam casas ou
terras férteis.
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The young would not be seduced into sin
if they would refuse to enter any path
save that upon which they could ask
God’s blessing. If the messengers who
bear the last solemn warning to the world
would pray for the blessing of God, not in
a cold, listless, lazy manner, but fervently
and in faith, as did Jacob, they would find
many places where they could say: “I
have seen God face to face, and my life is
preserved.” Genesis 32:30. They would be
accounted of heaven as princes, having
power to prevail with God and with men.

Os jovens não seriam seduzidos pelo
pecado se se recusassem a entrar por
qualquer caminho, a não ser que
pudessem rogar a bênção de Deus
sobre o mesmo. Se os mensageiros que
levam a última e solene advertência ao
mundo orassem rogando a bênção de
Deus, não de maneira fria, descuidada,
ociosa, mas fervorosamente e com fé,
como fez Jacó, encontrariam muitos
lugares onde poderiam dizer: “Tenho
visto a Deus face a face, e a minha
alma foi salva.” Gênesis 32:30. Seriam
tidos pelo Céu na conta de príncipes,
com poder para prevalecer com Deus e
com os homens.

The “time of trouble, such as never was,”
is soon to open upon us; and we shall
need an experience which we do not now
possess and which many are too indolent
to obtain. It is often the case that trouble
is greater in anticipation than in reality;
but this is not true of the crisis before us.
The most vivid presentation cannot reach
the magnitude of the ordeal. In that time
of trial, every soul must stand for himself
before God. “Though Noah, Daniel, and
Job” were in the land, “as I live, saith the
Lord God, they shall deliver neither son
nor daughter; they shall but deliver their
own souls by their righteousness.”
Ezekiel 14:20.

O “tempo de angústia como nunca
houve” está prestes a manifestar-se
sobre nós; e necessitaremos de uma
experiência que agora não possuímos,
e
que
muitos
são
demasiado
indolentes para obter. Dá-se muitas
vezes o caso de se supor maior a
angústia do que em realidade o é; não
se dá isso, porém, com relação à crise
diante de nós. A mais vívida descrição
não pode atingir a grandeza daquela
prova. Naquele tempo de provações,
toda alma deverá por si mesma estar
em pé perante Deus. “Ainda que Noé,
Daniel e Jó” estivessem na Terra, “vivo
Eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho
nem filha eles livrariam, mas só
livrariam as suas próprias almas pela
sua justiça.” Ezequiel 14:20.

Now, while our great High Priest is
making the atonement for us, we should
seek to become perfect in Christ. Not even
by a thought could our Saviour be brought
to yield to the power of temptation. Satan
finds in human hearts some point where
he can gain a foothold; some sinful desire
is cherished, by means of which his
temptations assert their power. But Christ
declared of Himself: “The prince of this
world cometh, and hath nothing in Me.”
John 14:30. Satan could find nothing in
the Son of God that would enable him to
gain the victory. He had kept His Father’s
commandments, and there was no sin in
Him that Satan could use to his
advantage. This is the condition in which
those must be found who shall stand in
the time of trouble.

Agora, enquanto nosso grande Sumo
Sacerdote está a fazer expiação por
nós, devemos procurar tornar-nos
perfeitos em Cristo. Nem mesmo por
um
pensamento
poderia
nosso
Salvador ser levado a ceder ao poder
da tentação. Satanás encontra nos
corações humanos algum ponto em
que pode obter apoio; algum desejo
pecaminoso é acariciado, por meio do
qual suas tentações asseguram a sua
força. Mas Cristo declarou de Si
mesmo: “Aproxima-se o príncipe deste
mundo, e nada tem em Mim.” João
14:30. Satanás nada pôde achar no
Filho de Deus que o habilitasse a
alcançar a vitória. Tinha guardado os
mandamentos de Seu Pai, e não havia
nEle pecado que Satanás pudesse usar
para a sua vantagem. Esta é a condição
em que devem encontrar-se os que
subsistirão no tempo de angústia.

It is in this life that we are to separate sin É nesta vida que devemos afastar de
from us, through faith in the atoning nós o pecado, pela fé no sangue
blood of Christ. Our precious Saviour expiatório de Cristo. Nosso precioso
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invites us to join ourselves to Him, to
unite our weakness to His strength, our
ignorance
to
His
wisdom,
our
unworthiness to His merits. God’s
providence is the school in which we are
to learn the meekness and lowliness of
Jesus. The Lord is ever setting before us,
not the way we would choose, which
seems easier and pleasanter to us, but the
true aims of life. It rests with us to cooperate with the agencies which Heaven
employs in the work of conforming our
characters to the divine model. None can
neglect or defer this work but at the most
fearful peril to their souls.

Salvador nos convida a unir-nos a Ele,
a ligar nossa fraqueza à Sua força,
nossa ignorância à Sua sabedoria, aos
Seus méritos nossa indignidade. A
providência de Deus é a escola na qual
devemos aprender a mansidão e
humildade de Jesus. O Senhor está
sempre a colocar diante de nós, não o
caminho que preferiríamos, o qual nos
parece mais fácil e agradável, mas os
verdadeiros objetivos da vida. Toca a
nós cooperar com os meios que o Céu
emprega na obra de conformar nosso
caráter ao modelo divino. Ninguém
poderá negligenciar ou adiar esta obra
sem grave perigo para a sua alma.

The apostle John in vision heard a loud
voice in heaven exclaiming: “Woe to the
inhabiters of the earth and of the sea! for
the devil is come down unto you, having
great wrath, because he knoweth that he
hath but a short time.” Revelation 12:12.
Fearful are the scenes which call forth
this exclamation from the heavenly voice.
The wrath of Satan increases as his time
grows short, and his work of deceit and
destruction will reach its culmination in
the time of trouble.

O apóstolo João ouviu em visão uma
grande voz no Céu, exclamando: “Ai
dos que habitam na Terra e no mar;
porque o diabo desceu a vós, e tem
grande ira, sabendo que já tem pouco
tempo.” Apocalipse 12:12. Terríveis são
as
cenas
que
provocam
esta
exclamação da voz celestial. A ira de
Satanás aumenta à medida em que o
tempo se abrevia, e sua obra de engano
e destruição atingirá o auge no tempo
de angústia.

Fearful sights of a supernatural character
will soon be revealed in the heavens, in
token of the power of miracle-working
demons. The spirits of devils will go forth
to the kings of the earth and to the whole
world, to fasten them in deception, and
urge them on to unite with Satan in his
last struggle against the government of
heaven. By these agencies, rulers and
subjects will be alike deceived. Persons
will arise pretending to be Christ Himself,
and claiming the title and worship which
belong to the world’s Redeemer. They will
perform wonderful miracles of healing
and will profess to have revelations from
heaven contradicting the testimony of the
Scriptures.

Terríveis cenas de caráter sobrenatural
logo se manifestarão nos céus, como
indício do poder dos demônios,
operadores de prodígios. Os espíritos
diabólicos sairão aos reis da Terra e ao
mundo inteiro, para segurá-los no
engano, e forçá-los a se unirem a
Satanás em sua última luta contra o
governo do Céu. Mediante estes
agentes, serão enganados tanto
governantes como súditos. Levantarse-ão pessoas pretendendo ser o
próprio Cristo e reclamando o título e
culto que pertencem ao Redentor do
mundo.
Efetuarão
maravilhosos
prodígios de cura, afirmando terem
recebido do Céu revelações que
contradizem
o
testemunho
das
Escrituras.

As the crowning act in the great drama of
deception, Satan himself will personate
Christ. The church has long professed to
look to the Saviour’s advent as the
consummation of her hopes. Now the
great deceiver will make it appear that
Christ has come. In different parts of the
earth, Satan will manifest himself among
men as a majestic being of dazzling
brightness, resembling the description of
the Son of God given by John in the
Revelation. Revelation 1:13-15. The glory
that surrounds him is unsurpassed by

Como ato culminante no grande drama
do engano, o próprio Satanás
personificará Cristo. A igreja tem há
muito tempo professado considerar o
advento do Salvador como a realização
de suas esperanças. Assim, o grande
enganador fará parecer que Cristo
veio. Em várias partes da Terra,
Satanás se manifestará entre os
homens como um ser majestoso, com
brilho deslumbrante, assemelhando-se
à descrição do Filho de Deus dada por
João no Apocalipse (cap. 1:13-15). A
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anything that mortal eyes have yet
beheld. The shout of triumph rings out
upon the air: “Christ has come! Christ has
come!” The people prostrate themselves
in adoration before him, while he lifts up
his hands and pronounces a blessing
upon them, as Christ blessed His disciples
when He was upon the earth. His voice is
soft and subdued, yet full of melody. In
gentle, compassionate tones he presents
some of the same gracious, heavenly
truths which the Saviour uttered; he heals
the diseases of the people, and then, in
his assumed character of Christ, he claims
to have changed the Sabbath to Sunday,
and commands all to hallow the day
which he has blessed. He declares that
those who persist in keeping holy the
seventh day are blaspheming his name by
refusing to listen to his angels sent to
them with light and truth. This is the
strong, almost overmastering delusion.
Like the Samaritans who were deceived
by Simon Magus, the multitudes, from the
least to the greatest, give heed to these
sorceries, saying: This is “the great power
of God.” Acts 8:10.

glória que o cerca não é excedida por
coisa alguma que os olhos mortais já
tenham contemplado. Ressoa nos ares
a aclamação de triunfo: “Cristo veio!
Cristo veio!” O povo se prostra em
adoração diante dele, enquanto este
ergue as mãos e sobre eles pronuncia
uma bênção, assim como Cristo
abençoava Seus discípulos quando
aqui na Terra esteve. Sua voz é meiga e
branda, cheia de melodia. Em tom
manso
e
compassivo
apresenta
algumas
das
mesmas
verdades
celestiais e cheias de graça que o
Salvador proferia; cura as moléstias do
povo, e então, em seu pretenso caráter
de Cristo, alega ter mudado o sábado
para o domingo, ordenando a todos
que santifiquem o dia que ele
abençoou. Declara que aqueles que
persistem em santificar o sétimo dia
estão blasfemando de Seu nome, pela
recusa de ouvirem Seus anjos à eles
enviados com a luz e a verdade. É este
o poderoso engano, quase invencível.
Semelhantes aos samaritanos que
foram enganados por Simão Mago, as
multidões, desde o menor até o maior,
dão crédito a esses enganos, dizendo:
“Esta é a grande virtude de Deus.”
Atos 8:10.

But the people of God will not be misled.
The teachings of this false Christ are not
in accordance with the Scriptures. His
blessing is pronounced upon the
worshipers of the beast and his image,
the very class upon whom the Bible
declares that God’s unmingled wrath
shall be poured out.

Mas o povo de Deus não será
desencaminhado. Os ensinos deste
falso cristo não estão de acordo com as
Escrituras. Sua bênção é pronunciada
sobre os adoradores da besta e de sua
imagem, a mesma classe sobre a qual a
Bíblia declara que a ira de Deus, sem
mistura, será derramada.

And, furthermore, Satan is not permitted
to counterfeit the manner of Christ’s
advent. The Saviour has warned His
people against deception upon this point,
and has clearly foretold the manner of His
second coming. “There shall arise false
Christs, and false prophets, and shall
show great signs and wonders; insomuch
that, if it were possible, they shall deceive
the very elect.... Wherefore if they shall
say unto you, Behold, He is in the desert;
go not forth; behold, He is in the secret
chambers; believe it not. For as the
lightning cometh out of the east, and
shineth even unto the west; so shall also
the coming of the Son of man be.”
Matthew 24:24-27, 31; 25:31; Revelation 1:7;
1 Thessalonians 4:16, 17. This coming
there is no possibility of counterfeiting. It
will be universally known—witnessed by
the whole world.

E, demais, não será permitido a
Satanás imitar a maneira do advento
de Cristo. O Salvador advertiu Seu
povo contra o engano neste ponto, e
predisse claramente o modo de Sua
segunda vinda. “Surgirão falsos cristos
e falsos profetas, e farão tão grandes
sinais e prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. ...
Portanto se vos disserem: Eis que Ele
está no deserto, não saiais; eis que Ele
está no interior da casa, não acrediteis.
Porque, assim como o relâmpago sai
do Oriente e se mostra até ao Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do
homem.” Mateus 24:24-27. Não há
possibilidade de ser imitada esta
vinda. Será conhecida universalmente,
testemunhada pelo mundo inteiro.
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Only those who have been diligent
students of the Scriptures and who have
received the love of the truth will be
shielded from the powerful delusion that
takes the world captive. By the Bible
testimony these will detect the deceiver
in his disguise. To all the testing time will
come. By the sifting of temptation the
genuine Christian will be revealed. Are
the people of God now so firmly
established upon His word that they
would not yield to the evidence of their
senses? Would they, in such a crisis, cling
to the Bible and the Bible only? Satan will,
if possible, prevent them from obtaining a
preparation to stand in that day. He will
so arrange affairs as to hedge up their
way, entangle them with earthly
treasures, cause them to carry a heavy,
wearisome burden, that their hearts may
be overcharged with the cares of this life
and the day of trial may come upon them
as a thief.

Apenas os que forem diligentes
estudantes das Escrituras, e receberem
o amor da verdade, estarão ao abrigo
dos poderosos enganos que dominam
o mundo. Pelo testemunho da Bíblia
estes surpreenderão o enganador em
seu disfarce. Para todos virá o tempo
de prova. Pela cirandagem da tentação,
revelar-se-ão os verdadeiros crentes.
Acha-se hoje o povo de Deus tão
firmemente estabelecido em Sua
Palavra que não venha a ceder à
evidência de seus sentidos? Apegar-seá nesta crise à Bíblia, e a Bíblia só?
Sendo possível, Satanás os impedirá de
obter o preparo para estar em pé
naquele dia. Disporá as coisas de tal
maneira a lhes obstruir o caminho;
embaraçá-los-á com os tesouros
terrestres; fá-los-á levar um fardo
pesado, cansativo, a fim de que seu
coração se sobrecarregue com os
cuidados desta vida, e o dia de prova
venha sobre eles como um ladrão.

As the decree issued by the various rulers
of Christendom against commandment
keepers shall withdraw the protection of
government and abandon them to those
who desire their destruction, the people
of God will flee from the cities and
villages and associate together in
companies, dwelling in the most desolate
and solitary places. Many will find refuge
in the strongholds of the mountains. Like
the Christians of the Piedmont valleys,
they will make the high places of the
earth their sanctuaries and will thank
God for “the munitions of rocks.” Isaiah
33:16. But many of all nations and of all
classes, high and low, rich and poor, black
and white, will be cast into the most
unjust and cruel bondage. The beloved of
God pass weary days, bound in chains,
shut in by prison bars, sentenced to be
slain, some apparently left to die of
starvation in dark and loathsome
dungeons. No human ear is open to hear
their moans; no human hand is ready to
lend them help.

Quando o decreto promulgado pelos
vários governantes da cristandade
contra
os
observadores
dos
mandamentos lhes retirar a proteção
do governo, abandonando-os aos que
lhes desejam a destruição, o povo de
Deus fugirá das cidades e vilas e
reunir-se-á em grupos, habitando nos
lugares mais desertos e solitários.
Muitos
encontrarão
refúgio
na
fortaleza das montanhas. Semelhantes
aos cristãos dos vales do Piemonte,
dos lugares altos da Terra farão
santuários, agradecendo a Deus pelas
“fortalezas das rochas.” Isaías 33:16.
Muitos, porém, de todas as nações, e
de todas as classes, elevadas e
humildes, ricos e pobres, negros e
brancos, serão arrojados na escravidão
mais injusta e cruel. Os amados de
Deus passarão dias penosos, presos
em correntes, retidos pelas barras da
prisão, sentenciados à morte, deixados
alguns aparentemente para morrer à
fome nos escuros e nauseabundos
calabouços. Nenhum ouvido humano
lhes escutará os gemidos; mão humana
alguma estará pronta para prestar-lhes
auxílio.

Will the Lord forget His people in this
trying hour? Did He forget faithful Noah
when judgments were visited upon the
antediluvian world? Did He forget Lot
when the fire came down from heaven to
consume the cities of the plain? Did He
forget Joseph surrounded by idolaters in
Egypt? Did He forget Elijah when the oath

Esquecer-Se-á o Senhor de Seu povo
nesta hora de provação? Esqueceu-Se
Ele de Seu fiel Noé quando caíram os
juízos sobre o mundo antediluviano?
Esqueceu-Se Ele de Ló, quando desceu
fogo do céu para consumir as cidades
da planície? Esqueceu-Se de José,
rodeado de idólatras, no Egito?
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of Jezebel threatened him with the fate of
the prophets of Baal? Did He forget
Jeremiah in the dark and dismal pit of his
prison house? Did He forget the three
worthies in the fiery furnace? or Daniel in
the den of lions?

Esqueceu-Se de Elias, quando o
juramento de Jezabel o ameaçou com a
sorte dos profetas de Baal? EsqueceuSe de Jeremias no escuro e horrendo
fosso de sua prisão? Esqueceu-Se dos
três heróis na fornalha ardente? ou de
Daniel na cova dos leões?

“Zion said, The Lord hath forsaken me,
and my Lord hath forgotten me. Can a
woman forget her sucking child, that she
should not have compassion on the son of
her womb? yea, they may forget, yet will I
not forget thee. Behold, I have graven
thee upon the palms of My hands.” Isaiah
49:14-16. The Lord of hosts has said: “He
that toucheth you toucheth the apple of
His eye.” Zechariah 2:8.

“Mas Sião diz: Já me desamparou o
Senhor, e o Senhor Se esqueceu de
mim. Pode uma mulher esquecer-se
tanto de seu filho que cria, que se não
compadeça dele, do filho do seu
ventre? mas ainda que esta se
esquecesse, Eu, todavia, Me não
esquecerei de ti. Eis que nas palmas
das Minhas mãos te tenho gravado.”
Isaías 49:14-16. O Senhor dos exércitos
disse: “Aquele que tocar em vós toca
na menina do Seu olho.” Zacarias 2:8.

Though enemies may thrust them into
prison, yet dungeon walls cannot cut off
the communication between their souls
and Christ. One who sees their every
weakness, who is acquainted with every
trial, is above all earthly powers; and
angels will come to them in lonely cells,
bringing light and peace from heaven.
The prison will be as a palace; for the rich
in faith dwell there, and the gloomy walls
will be lighted up with heavenly light as
when Paul and Silas prayed and sang
praises at midnight in the Philippian
dungeon.

Ainda que os inimigos os lancem nas
prisões, as paredes do calabouço não
podem interceptar a comunicação
entre sua alma e Cristo. Aquele que vê
todas as suas fraquezas, e sabe de toda
provação, está acima de todo o poder
terrestre; e anjos virão a eles nas celas
solitárias, trazendo luz e paz do Céu. A
prisão será como um palácio; pois os
ricos na fé morarão ali, e as paredes
sombrias serão iluminadas com a luz
celestial, como quando Paulo e Silas, à
meia-noite,
oraram
e
cantaram
louvores na masmorra de Filipos.

God’s judgments will be visited upon
those who are seeking to oppress and
destroy His people. His long forbearance
with the wicked emboldens men in
transgression, but their punishment is
nonetheless certain and terrible because
it is long delayed. “The Lord shall rise up
as in Mount Perazim, He shall be wroth as
in the valley of Gibeon, that He may do
His work, His strange work; and bring to
pass His act, His strange act.” Isaiah 28:21.
To our merciful God the act of
punishment is a strange act. “As I live,
saith the Lord God, I have no pleasure in
the death of the wicked.” Ezekiel 33:11.
The Lord is “merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and
truth,
...
forgiving
iniquity
and
transgression and sin.” Yet He will “by no
means clear the guilty.” “The Lord is slow
to anger, and great in power, and will not
at all acquit the wicked.” Êxdus 34:6, 7;
Nahum 1:3. By terrible things in
righteousness He will vindicate the
authority of His downtrodden law. The
severity of the retribution awaiting the
transgressor may be judged by the Lord’s

Os juízos de Deus cairão sobre os que
procuram oprimir e destruir Seu povo.
Sua grande longanimidade para com
os ímpios, torna audazes os homens na
transgressão, mas seu castigo, embora
muito retardado, não é menos certo e
terrível. “O Senhor Se levantará como
no monte de Perazim, e Se irará, como
no vale de Gibeom, para fazer a Sua
obra, a Sua estranha obra, e para
executar o Seu ato, o Seu estranho
ato.” Isaías 28:21. Para o nosso
misericordioso Deus, o infligir castigo
é ato estranho. “Vivo Eu, diz o Senhor
Jeová, que não tenho prazer na morte
do ímpio.” Ezequiel 33:11. O Senhor é
“misericordioso e piedoso, tardio em
iras e grande em beneficência e
verdade;... que perdoa a iniqüidade, e a
transgressão e o pecado.” Todavia, “ao
culpado não tem por inocente.” “O
Senhor é tardio em irar-Se, mas grande
em força, e ao culpado não tem por
inocente.” Êxodo 34:6, 7; Naum 1:3.
Reivindicará
com
terríveis
manifestações a dignidade de Sua lei
espezinhada.
A
severidade
da
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reluctance to execute justice. The nation
with which He bears long, and which He
will not smite until it has filled up the
measure of its iniquity in God’s account,
will finally drink the cup of wrath
unmixed with mercy.

retribuição que aguarda o transgressor
pode ser julgada pela relutância do
Senhor em executar justiça. A nação
que por tanto tempo Ele suporta, e que
não ferirá antes de haver ela enchido a
medida de sua iniqüidade, segundo os
cálculos divinos, beberá, por fim, a taça
da ira sem mistura de misericórdia.

When Christ ceases His intercession in
the sanctuary, the unmingled wrath
threatened against those who worship
the beast and his image and receive his
mark (Revelation 14:9, 10), will be poured
out. The plagues upon Egypt when God
was about to deliver Israel were similar in
character to those more terrible and
extensive judgments which are to fall
upon the world just before the final
deliverance of God’s people. Says the
revelator, in describing those terrific
scourges: “There fell a noisome and
grievous sore upon the men which had
the mark of the beast, and upon them
which worshiped his image.” The sea
“became as the blood of a dead man: and
every living soul died in the sea.” And
“the rivers and fountains of waters ...
became blood.” Terrible as these
inflictions are, God’s justice stands fully
vindicated. The angel of God declares:
“Thou art righteous, O Lord, ... because
Thou hast judged thus. For they have
shed the blood of saints and prophets,
and Thou hast given them blood to drink;
for they are worthy.” Revelation 16:2-6. By
condemning the people of God to death,
they have as truly incurred the guilt of
their blood as if it had been shed by their
hands. In like manner Christ declared the
Jews of His time guilty of all the blood of
holy men which had been shed since the
days of Abel; for they possessed the same
spirit and were seeking to do the same
work with these murderers of the
prophets.

Quando Cristo cessar de interceder no
santuário, será derramada a ira que,
sem mistura, se ameaçara fazer cair
sobre os que adoram a besta e sua
imagem, e recebem o seu sinal.
Apocalipse 14:9, 10. As pragas que
sobrevieram ao Egito quando Deus
estava prestes a libertar Israel, eram de
caráter semelhante aos juízos mais
terríveis e extensos que devem cair
sobre o mundo precisamente antes do
libertamento final do povo de Deus.
Diz
o
autor
do
Apocalipse,
descrevendo esses tremendos flagelos:
“Fez-se uma chaga má e maligna nos
homens que tinham o sinal da besta e
que adoravam a sua imagem.” O mar
“se tornou em sangue como de um
morto, e morreu no mar toda a alma
vivente.” E os rios e fontes das águas
“se tornaram em sangue.” Terríveis
como são estes castigos, a justiça de
Deus é plenamente reivindicada.
Declara o anjo de Deus: “Justo és Tu, ó
Senhor, ... porque julgaste estas coisas.
Visto como derramaram o sangue dos
santos e dos profetas, também Tu lhes
deste o sangue a beber; porque disto
são merecedores.” Apocalipse 16:2-6.
Condenando o povo de Deus à morte,
são tão culpados do crime do
derramamento de seu sangue como se
este tivesse sido derramado por suas
próprias mãos. De modo semelhante
declarou Cristo serem os judeus de Seu
tempo culpados de todo o sangue dos
homens santos que havia sido
derramado desde os dias de Abel; pois
possuíam o mesmo espírito, e estavam
procurando fazer a mesma obra
daqueles assassinos dos profetas.

In the plague that follows, power is given
to the sun “to scorch men with fire. And
men were scorched with great heat.”
Verses 8, 9. The prophets thus describe
the condition of the earth at this fearful
time: “The land mourneth; ... because the
harvest of the field is perished.... All the
trees of the field are withered: because
joy is withered away from the sons of
men.” “The seed is rotten under their
clods, the garners are laid desolate.... How
do the beasts groan! the herds of cattle

Na praga que se segue, é dado poder
ao Sol para que “abrasasse os homens
com fogo. E os homens foram
abrasados com grandes calores.”
Versos 8, 9. Os profetas assim
descrevem a condição da Terra
naquele tempo terrível: “E a Terra
[está] triste; ... porque a colheita do
campo pereceu.” “Todas as árvores do
campo se secaram, e a alegria se secou
entre os filhos dos homens.” “A
semente apodreceu debaixo dos seus
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are perplexed, because they have no
pasture.... The rivers of water are dried
up, and the fire hath devoured the
pastures of the wilderness.” “The songs
of the temple shall be howlings in that
day, saith the Lord God: there shall be
many dead bodies in every place; they
shall cast them forth with silence.” Joel
1:10-12, 17-20; Amos 8:3.

torrões, os celeiros foram assolados.”
“Como geme o gado! as manadas de
vacas estão confusas, porque não têm
pasto: ... os rios se secaram, e o fogo
consumiu os pastos do deserto.” “Os
cânticos do templo serão gritos de dor
naquele dia, diz o Senhor Jeová;
muitos serão os cadáveres; em todos
os lugares serão lançados fora em
silêncio.” Joel 1:10-12, 17-20; Amós 8:3.

These plagues are not universal, or the
inhabitants of the earth would be wholly
cut off. Yet they will be the most awful
scourges that have ever been known to
mortals. All the judgments upon men,
prior to the close of probation, have been
mingled with mercy. The pleading blood
of Christ has shielded the sinner from
receiving the full measure of his guilt; but
in the final judgment, wrath is poured out
unmixed with mercy.

Estas pragas não são universais, ao
contrário os habitantes da Terra
seriam inteiramente exterminados.
Contudo serão os mais terríveis
flagelos que já foram conhecidos por
mortais. Todos os juízos sobre os
homens, antes do final do tempo da
graça,
foram
misturados
com
misericórdia. O sangue propiciatório
de Cristo tem livrado o pecador de os
receber na medida completa de sua
culpa; mas no juízo final a ira é
derramada
sem
mistura
de
misericórdia.

In that day, multitudes will desire the
shelter of God’s mercy which they have
so long despised. “Behold, the days come,
saith the Lord God, that I will send a
famine in the land, not a famine of bread,
nor a thirst for water, but of hearing the
words of the Lord: and they shall wander
from sea to sea, and from the north even
to the east, they shall run to and fro to
seek the word of the Lord, and shall not
find it.” Amos 8:11, 12.

Naquele dia, multidões desejarão o
abrigo da misericórdia de Deus, abrigo
que durante tanto tempo desprezaram.
“Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová,
em que enviarei fome sobre a Terra,
não fome de pão, nem sede de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor. E
irão vagabundos de um mar até outro
mar e do Norte até ao Oriente; correrão
por toda a parte, buscando a Palavra do
Senhor, e não a acharão.” Amós 8:11,
12.

The people of God will not be free from
suffering; but while persecuted and
distressed, while they endure privation
and suffer for want of food they will not
be left to perish. That God who cared for
Elijah will not pass by one of His selfsacrificing children. He who numbers the
hairs of their head will care for them, and
in time of famine they shall be satisfied.
While the wicked are dying from hunger
and pestilence, angels will shield the
righteous and supply their wants. To him
that “walketh righteously” is the promise:
“Bread shall be given him; his waters
shall be sure.” “When the poor and needy
seek water, and there is none, and their
tongue faileth for thirst, I the Lord will
hear them, I the God of Israel will not
forsake them.” Isaiah 33:15, 16; 41:17.

O povo de Deus não estará livre de
sofrimento;
mas
conquanto
perseguidos e angustiados, conquanto
suportem privações, e sofram pela
falta
de
alimento,
não
serão
abandonados a perecer. O Deus que
cuidou de Elias, não desamparará
nenhum de Seus abnegados filhos.
Aquele que conta os cabelos de sua
cabeça, deles cuidará; e no tempo de
fome serão alimentados. Enquanto os
ímpios estão a morrer de fome e
pestilências, os anjos protegerão os
justos, suprindo-lhes as necessidades.
Para aquele que “anda em justiça” é
esta promessa: “O seu pão lhe será
dado, as suas águas serão certas. Os
aflitos e necessitados buscam águas, e
não as há, e a sua língua se seca de
sede; mas Eu, o Senhor os ouvirei, Eu o
Deus de Israel, os não desampararei.”
Isaías 33:16; 41:17.

“Although the fig tree shall not blossom, “Ainda que a figueira não floresça,
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neither shall fruit be in the vines; the
labor of the olive shall fail, and the fields
shall yield no meat; the flock shall be cut
off from the fold, and there shall be no
herd in the stalls;” yet shall they that fear
Him “rejoice in the Lord” and joy in the
God of their salvation. Habakkuk 3:17, 18.

nem haja fruto na vide; o produto da
oliveira minta, e os campos não
produzam mantimento; as ovelhas da
malhada sejam arrebatadas, e nos
currais não haja vacas”, os que O
temem, contudo, se alegrarão no
Senhor e exultarão no Deus de sua
salvação. Habacuque 3:17, 18.

“The Lord is thy keeper: the Lord is thy
shade upon thy right hand. The sun shall
not smite thee by day, nor the moon by
night. The Lord shall preserve thee from
all evil: He shall preserve thy soul.” “He
shall deliver thee from the snare of the
fowler, and from the noisome pestilence.
He shall cover thee with His feathers, and
under His wings shalt thou trust: His
truth shall be thy shield and buckler.
Thou shalt not be afraid for the terror by
night; nor for the arrow that flieth by day;
nor for the pestilence that walketh in
darkness; nor for the destruction that
wasteth at noonday. A thousand shall fall
at thy side, and ten thousand at thy right
hand; but it shall not come nigh thee.
Only with thine eyes shalt thou behold
and see the reward of the wicked.
Because thou hast made the Lord, which
is my refuge, even the Most High, thy
habitation; there shall no evil befall thee,
neither shall any plague come nigh thy
dwelling.”Psalm 121:5-7; 91:3-10.

“O Senhor é quem te guarda; o Senhor
é a tua sombra à tua direita. O Sol não
te molestará de dia, nem a Lua de
noite. O Senhor te guardará de todo o
mal; Ele guardará a tua alma.” “Ele te
livrará do laço do passarinheiro, e da
peste perniciosa. Ele te cobrirá com as
Suas penas, e debaixo de Suas asas
estarás seguro; a Sua verdade é escudo
e broquel. Não temerás espanto
noturno, nem seta que voe de dia, nem
peste que ande na escuridão, nem
mortandade que assole ao meio-dia.
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua
direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás, e
verás a recompensa dos ímpios.
Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio!
O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum
mal te sucederá, nem praga alguma
chegará à tua tenda.” Salmos 121:5-7;
91:3-10.

Yet to human sight it will appear that the
people of God must soon seal their
testimony with their blood as did the
martyrs before them. They themselves
begin to fear that the Lord has left them
to fall by the hand of their enemies. It is a
time of fearful agony. Day and night they
cry unto God for deliverance. The wicked
exult, and the jeering cry is heard:
“Where now is your faith? Why does not
God deliver you out of our hands if you
are indeed His people?” But the waiting
ones remember Jesus dying upon
Calvary’s cross and the chief priests and
rulers shouting in mockery: “He saved
others; Himself He cannot save. If He be
the King of Israel, let Him now come
down from the cross, and we will believe
Him.” Matthew 27:42. Like Jacob, all are
wrestling with God. Their countenances
express their internal struggle. Paleness
sits upon every face. Yet they cease not
their earnest intercession.

Aos olhos humanos parecerá, todavia,
que o povo de Deus logo deverá selar
seu testemunho com seu sangue,
assim como fizeram os mártires antes
deles. Eles mesmos começam a recear
que o Senhor os abandonou para
sucumbirem às mãos de seus inimigos.
É um tempo de terrível agonia. Dia e
noite clamam a Deus rogando
livramento. Os ímpios exultam, e
ouvem-se o grito de zombaria: “Onde
está agora a vossa fé? Por que Deus
vos não livra de nossas mãos, se sois
verdadeiramente Seu povo?” Mas os
expectantes lembram-se de Jesus
morrendo sobre a cruz do Calvário, e
os principais dos sacerdotes e
príncipes bradando com escárnio:
“Salvou os outros, e a Si mesmo não
pode salvar-Se. Se é o Rei de Israel,
desça agora da cruz, e creremos nEle.”
Mateus 27:42. Semelhantes a Jacó,
todos estão a lutar com Deus. Seu
semblante exprime sua luta íntima. A
palidez repousa em cada rosto. Não
cessam,
porém,
de
orar
fervorosamente.

Could men see with heavenly vision, they Pudessem os homens ver com visão
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would behold companies of angels that
excel in strength stationed about those
who have kept the word of Christ’s
patience. With sympathizing tenderness,
angels have witnessed their distress and
have heard their prayers. They are
waiting the word of their Commander to
snatch them from their peril. But they
must wait yet a little longer. The people
of God must drink of the cup and be
baptized with the baptism. The very
delay, so painful to them, is the best
answer to their petitions. As they
endeavor to wait trustingly for the Lord to
work they are led to exercise faith, hope,
and patience, which have been too little
exercised
during
their
religious
experience. Yet for the elect’s sake the
time of trouble will be shortened. “Shall
not God avenge His own elect, which cry
day and night unto Him? ... I tell you that
He will avenge them speedily.” Luke 18:7,
8. The end will come more quickly than
men expect. The wheat will be gathered
and bound in sheaves for the garner of
God; the tares will be bound as fagots for
the fires of destruction.

celestial e contemplariam grupos de
anjos
magníficos
em
poder,
estacionados em redor daqueles que
guardaram a palavra da paciência de
Cristo. Com ternura compassiva, os
anjos têm testemunhado sua angústia
e ouvido suas orações. Estão à espera
da ordem de seu Comandante para os
arrancar do perigo. Mas devem ainda
esperar um pouco mais. O povo de
Deus deve beber o cálice e ser batizado
com o batismo. A própria demora, para
eles tão penosa, é a melhor resposta às
suas petições. Esforçando-se por
esperar confiantemente que o Senhor
opere, são levados a exercitar a fé,
esperança e paciência, que muito
pouco foram exercitadas durante sua
experiência religiosa. Contudo, por
amor dos escolhidos, o tempo de
angústia será abreviado. “E Deus não
fará justiça a Seus escolhidos, que
clamam a Ele de dia e de noite...? Digovos que depressa lhes fará justiça.”
Lucas 18:7, 8. O fim virá mais
rapidamente do que os homens
esperam. O trigo será colhido e atado
em molhos para o celeiro de Deus; o
joio será atado em feixes para os fogos
da destruição.

The heavenly sentinels, faithful to their
trust, continue their watch. Though a
general decree has fixed the time when
commandment keepers may be put to
death, their enemies will in some cases
anticipate the decree, and before the time
specified, will endeavor to take their
lives. But none can pass the mighty
guardians stationed about every faithful
soul. Some are assailed in their flight
from the cities and villages; but the
swords raised against them break and fall
powerless as a straw. Others are
defended by angels in the form of men of
war.

As sentinelas celestiais, fiéis ao seu
encargo,
continuam
com
sua
vigilância. Posto que um decreto geral
haja fixado um tempo em que os
observadores
dos
mandamentos
poderão ser mortos, seus inimigos
nalguns casos se antecipam ao decreto
e, antes do tempo especificado, se
esforçam por tirar-lhes a vida. Mas
ninguém pode passar através dos
poderosos guardas estacionados em
redor de toda alma fiel. Alguns são
assaltados ao fugirem das cidades e
vilas; mas as espadas contra eles
levantadas se quebram e caem tão
impotentes como a palha. Outros são
defendidos por anjos sob a forma de
guerreiros.

In all ages, God has wrought through holy
angels for the succor and deliverance of
His people. Celestial beings have taken an
active part in the affairs of men. They
have appeared clothed in garments that
shone as the lightning; they have come as
men in the garb of wayfarers. Angels
have appeared in human form to men of
God. They have rested, as if weary, under
the oaks at noon. They have accepted the
hospitalities of human homes. They have
acted as guides to benighted travelers.
They have, with their own hands, kindled

Em todos os tempos Deus tem usado
os santos anjos para socorrer e livrar
Seu povo. Seres celestiais têm tomado
parte ativa nos negócios humanos.
Têm aparecido trajando vestes que
resplandeciam como o relâmpago; têm
vindo como homens, no aspecto de
viajantes. Anjos têm aparecido sob a
forma de homens de Deus. Têm
repousado, como se estivessem
cansados, sob os carvalhos ao meiodia. Têm aceitado a hospitalidade dos
lares humanos. Agiram como guias aos
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the fires at the altar. They have opened
prison doors and set free the servants of
the Lord. Clothed with the panoply of
heaven, they came to roll away the stone
from the Saviour’s tomb.

viajantes surpreendidos pela noite.
Acenderam com suas próprias mãos os
fogos do altar. Abriram as portas do
cárcere, libertando os servos do
Senhor. Revestidos da armadura do
Céu, vieram para remover a pedra do
túmulo do Salvador.

In the form of men, angels are often in the
assemblies of the righteous; and they visit
the assemblies of the wicked, as they
went to Sodom, to make a record of their
deeds, to determine whether they have
passed
the
boundary
of
God’s
forbearance. The Lord delights in mercy;
and for the sake of a few who really serve
Him, He restrains calamities and prolongs
the tranquillity of multitudes. Little do
sinners against God realize that they are
indebted for their own lives to the faithful
few whom they delight to ridicule and
oppress.

Sob a forma humana, muitas vezes se
acham anjos nas assembléias dos
justos, e visitam as dos ímpios, assim
como foram a Sodoma a fim de
fazerem um relato de suas ações, para
determinar se haviam passado os
limites da longanimidade de Deus. O
Senhor Se de leita na misericórdia; e,
por amor dos poucos que realmente O
servem, restringe as calamidades,
prolongando a tranqüilidade das
multidões. Mal compreendem os que
pecam contra Deus que devem sua
própria vida aos poucos fiéis a quem se
de leitam em ridicularizar e oprimir.

Though the rulers of this world know it
not, yet often in their councils angels
have been spokesmen. Human eyes have
looked upon them; human ears have
listened to their appeals; human lips have
opposed their suggestions and ridiculed
their counsels; human hands have met
them with insult and abuse. In the council
hall and the court of justice these
heavenly messengers have shown an
intimate acquaintance with human
history; they have proved themselves
better able to plead the cause of the
oppressed than were their ablest and
most eloquent defenders. They have
defeated purposes and arrested evils that
would have greatly retarded the work of
God and would have caused great
suffering to His people. In the hour of
peril and distress “the angel of the Lord
encampeth round about them that fear
Him, and delivereth them.” Psalm 34:7.

Ainda que os governadores deste
mundo não o saibam, os anjos têm
sido, muita vez, oradores em seus
concílios. Olhos humanos os têm visto;
humanos ouvidos escutaram-lhes os
apelos; lábios humanos se opuseram a
suas sugestões e ridicularizaram-lhes
os conselhos; humanas mãos os
defrontaram com insultos e agressão.
Nos recintos dos concílios e nas cortes
de justiça, estes mensageiros celestiais
têm revelado um conhecimento
particularizado da história humana;
demonstraram-se ser mais capazes
para defender a causa dos opressos do
que os advogados mais hábeis e
eloqüentes. Frustraram propósitos e
impediram
males
que
teriam
grandemente retardado a obra de
Deus, ocasionando grande sofrimento
a Seu povo. Na hora de perigo e
angústia, “o anjo do Senhor acampa-se
ao redor dos que O temem, e os livra.”
Salmos 34:7.

With earnest longing, God’s people await
the tokens of their coming King. As the
watchmen are accosted, “What of the
night?” the answer is given unfalteringly,
“„The morning cometh, and also the
night.’ Isaiah 21:11, 12. Light is gleaming
upon the clouds above the mountaintops.
Soon there will be a revealing of His
glory. The Sun of Righteousness is about
to shine forth. The morning and the night
are both at hand—the opening of endless
day to the righteous, the settling down of
eternal night to the wicked.”

Com ardente anseio, o povo de Deus
aguarda os sinais de seu Rei vindouro.
Ao serem consultadas as sentinelas:
“Guarda, que houve de noite?” é dada
sem vacilação a resposta: “Vem a
manhã, e também a noite.” Isaías 21:11,
12. Brilha a luz nas nuvens, sobre o
cume das montanhas. Revelar-se-á em
breve a Sua glória. O Sol da justiça está
prestes a raiar. A manhã e a noite
estão ambas às portas — o iniciar de
um dia intérmino para os justos, e o
baixar de eterna noite para os ímpios.
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As the wrestling ones urge their petitions
before God, the veil separating them from
the unseen seems almost withdrawn. The
heavens glow with the dawning of
eternal day, and like the melody of angel
songs the words fall upon the ear: “Stand
fast to your allegiance. Help is coming.”
Christ, the almighty Victor, holds out to
His weary soldiers a crown of immortal
glory; and His voice comes from the gates
ajar: “Lo, I am with you. Be not afraid. I
am acquainted with all your sorrows; I
have borne your griefs. You are not
warring against untried enemies. I have
fought the battle in your behalf, and in
My name you are more than conquerors.”

Ao insistir o povo militante de Deus
com suas súplicas perante o Senhor, o
véu que os separa do invisível parece
quase a retirar-se. Os céus incendem
com o raiar do dia eterno e, qual
melodia de cânticos angelicais, soam
ao ouvido as palavras: “Permanecei
firmes em vossa fidelidade. O auxílio
vem.”
Cristo,
o
todo-poderoso
Vencedor, oferece a Seus soldados
cansados inalterável coroa de glória; e
vem
a
Sua
voz,
das
portas
entreabertas: “Eis que Eu estou
convosco. Não temais. Conheço todas
as vossas angústias; suportei vossos
pesares. Não estais a lutar contra
inimigos que ainda não foram
provados. Pelejei o combate em vosso
favor, e em Meu nome sois mais do
que vencedores.”

The precious Saviour will send help just
when we need it. The way to heaven is
consecrated by His footprints. Every
thorn that wounds our feet has wounded
His. Every cross that we are called to bear
He has borne before us. The Lord permits
conflicts, to prepare the soul for peace.
The time of trouble is a fearful ordeal for
God’s people; but it is the time for every
true believer to look up, and by faith he
may see the bow of promise encircling
him.

O precioso Salvador enviará auxílio
exatamente
quando
dele
necessitarmos. O caminho para o Céu
acha-se
consagrado
pelas
Suas
pegadas. Cada espinho que fere nossos
pés, feriu os Seus. A cruz que somos
chamados a carregar, Ele a levou antes
de nós. O Senhor permite que venham
os conflitos, a fim de prepararem a
alma para a paz. O tempo de angústia é
uma prova terrível para o povo de
Deus; é, porém, a ocasião de todo
verdadeiro crente olhar para cima, e
pela fé verá o arco da promessa
circundando-o.

“The redeemed of the Lord shall return,
and come with singing unto Zion; and
everlasting joy shall be upon their head:
they shall obtain gladness and joy; and
sorrow and mourning shall flee away. I,
even I, am He that comforteth you: who
art thou, that thou shouldest be afraid of a
man that shall die, and of the son of man
which shall be made as grass; and
forgettest the Lord thy Maker; ... and hast
feared continually every day because of
the fury of the oppressor, as if he were
ready to destroy? and where is the fury of
the oppressor? The captive exile
hasteneth that he may be loosed, and that
he should not die in the pit, nor that his
bread should fail. But I am the Lord thy
God, that divided the sea, whose waves
roared: The Lord of hosts is His name.
And I have put My words in thy mouth,
and I have covered thee in the shadow of
Mine hand.” Isaiah 51:11-16.

“Voltarão os resgatados do Senhor, e
virão a Sião com júbilo, e perpétua
alegria haverá sobre as suas cabeças;
gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o
gemido fugirão. Eu, Eu sou Aquele que
vos consola; quem pois és tu, para que
temas o homem, que é mortal, ou o
filho do homem que se tornará em
feno? E te esqueces do Senhor, que te
criou, ... e temes continuamente todo o
dia o furor do angustiador, quando se
prepara para destruir? Onde está o
furor do que te atribulava? O exilado
cativo depressa será solto, e não
morrerá na caverna, e o seu pão lhe
não faltará. Porque Eu sou o Senhor
teu Deus, que fende o mar, e bramem
as suas ondas. O Senhor dos exércitos
é o Seu nome. E ponho as Minhas
palavras na tua boca, e te cubro com a
sombra da Minha mão.” Isaías 51:11-16.

“Therefore hear now this, thou afflicted, “Pelo que agora ouve isto, ó opressa, e
and drunken, but not with wine: Thus embriagada, mas não de vinho. Assim
saith thy Lord the Lord, and thy God that diz o teu Senhor, Jeová, e teu Deus,
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pleadeth the cause of His people, Behold,
I have taken out of thine hand the cup of
trembling, even the dregs of the cup of
My fury; thou shalt no more drink it
again: but I will put it into the hand of
them that afflict thee; which have said to
thy soul, Bow down, that we may go over:
and thou hast laid thy body as the ground,
and as the street, to them that went over.”
Verses 21-23.

que pleiteará a causa de Seu povo: Eis
que Eu tomo da tua mão o cálice da
vacilação, as fezes do cálice do Meu
furor; nunca mais dele beberás. Mas
pô-lo-ei nas mãos dos que te
entristeceram, que dizem à tua alma:
Abaixa-te, para que passemos sobre ti;
e tu puseste as tuas costas como chão
e como caminho, aos viajantes.” Isaías
51:21-23.

The eye of God, looking down the ages,
was fixed upon the crisis which His
people are to meet, when earthly powers
shall be arrayed against them. Like the
captive exile, they will be in fear of death
by starvation or by violence. But the Holy
One who divided the Red Sea before
Israel, will manifest His mighty power
and turn their captivity. “They shall be
Mine, saith the Lord of hosts, in that day
when I make up My jewels; and I will
spare them, as a man spareth his own son
that serveth him.” Malachi 3:17. If the
blood of Christ’s faithful witnesses were
shed at this time, it would not, like the
blood of the martyrs, be as seed sown to
yield a harvest for God. Their fidelity
would not be a testimony to convince
others of the truth; for the obdurate heart
has beaten back the waves of mercy until
they return no more. If the righteous were
now left to fall a prey to their enemies, it
would be a triumph for the prince of
darkness. Says the psalmist: “In the time
of trouble He shall hide me in His
pavilion: in the secret of His tabernacle
shall He hide me.” Psalm 27:5. Christ has
spoken: “Come, My people, enter thou
into thy chambers, and shut thy doors
about thee: hide thyself as it were for a
little moment, until the indignation be
overpast. For, behold, the Lord cometh out
of His place to punish the inhabitants of
the earth for their iniquity.” Isaiah 26:20,
21. Glorious will be the deliverance of
those who have patiently waited for His
coming and whose names are written in
the book of life.

Os olhos de Deus, vendo através dos
séculos, fixaram-se na crise que Seu
povo deve enfrentar quando os
poderes terrestres contra ele se
dispuserem. Como o exilado cativo,
estarão receosos da morte pela fome,
ou pela violência. Mas o Santo, que
diante de Israel dividiu o Mar
Vermelho, manifestará Seu grande
poder, libertando-o do cativeiro. “Eles
serão Meus, diz o Senhor dos
exércitos, naquele dia que farei serão
para Mim particular tesouro; poupálos-ei como um homem poupa a seu
filho, que o serve.” Malaquias 3:17. Se o
sangue das fiéis testemunhas de Cristo
fosse derramado nessa ocasião, não
seria como o sangue dos mártires, qual
semente lançada a fim de produzir
uma colheita para Deus. Sua fidelidade
não seria testemunho para convencer
outros da verdade; pois que o coração
endurecido rebateu as ondas de
misericórdia até não mais voltarem. Se
os justos fossem agora abandonados
para caírem como presa de seus
inimigos, seria um triunfo para o
príncipe das trevas. Diz o salmista: “No
dia da adversidade me esconderá no
Seu pavilhão; no oculto do seu
tabernáculo me esconderá.” Salmos
27:5. Cristo falou: “Vai, pois, povo Meu,
entra nos teus quartos, e fecha as tuas
portas sobre ti; esconde-te só por um
momento, até que passe a ira. Porque
eis que o Senhor sairá do Seu lugar,
para castigar os moradores da Terra,
por causa da sua iniqüidade.” Isaías
26:20, 21. Glorioso será o livramento
dos que pacientemente esperaram pela
Sua vinda, e cujos nomes estão
escritos no livro da vida.
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