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                                 Meia Noite 
 
Primeira parte 
 
O Evangelho Eterno  
- Ap 14: 6-10; 
- 1ª Citação {ME 2 106.2} 
 
 - É eterno. A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo céu é o 
Evangelho Eterno. Sempre existiu e sempre vai existir.   
 - Não é só para salvação. É correto que é o trabalho do Espírito Santo para 
a salvação. Mas não é somente isto. É uma definição limitada porque vemos 
em apocalipse 14 que ele produz 2 classes das quais uma não se salva e 
recebe o cálice da ira de Deus (o mesmo que Cristo pediu que se fosse 
possível afasta-se dEle);  
 - É profético. Este evangelho é moral, mas também é profético porque no 
final vai produzir 2 classes: os que recebem o selo de Deus e os que 
recebem a marca da besta pela  guarda ou não do sábado. Então Deus vai 
separar os fiéis pela obediência à Ele e para identificar isto, o teste que Ele 
desenvolve é profético. 
Assim ocorre com os 10 mandamentos, todos entendem a moralidade dos 9, 
mas o mandamento do sábado não, porque este mandamento exige 
obediência a Deus. É um teste de obediência. É profético.  
 
*** Definição completa do Evangelho: O Evangelho Eterno é a obra do 
Espírito Santo em produzir e posteriormente demonstrar 2 classes de 
adoradores baseado em uma mensagem profética de teste em 3 etapas 
(as 3 mensagens angélicas). 
 
Três Etapas (3 mensagens angélicas) 
     
1) Apocalipse 14:7-9 e Apocalipse 18:1-4 = é basicamente a 2ª MA, mas 
vemos uma repetição de todas elas. *** Princípio de 3 + 1 de todo movimento 
reformatório: 3 (Ap. 14) + 1(Ap 18): 

- 7: 1ª MA: Temei a Deus (Pecado), e dai-lhe glória (Justiça) , porque é 
vinda a hora do seu juízo (Juízo) = convencer do pecado 

- 8: 2ª MA: Caiu, caiu Babilônia. Porção dobrada = Justiça 
- 9: 3ª MA: Se alguém adorar a Besta: Sinal Besta = Juízo 

    
2) Santuário: 

- Pátio (Átrio): Justificação 
- Santo: Santificação (candelabro: Espírito Santo; Incenso: orações; 

Pães: palavra de Deus)  
- Santíssimo: Glorificação    
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3) João 16:8 = Espírito Santo convence do Pecado (1ª), da Justiça (2ª) e do 
Juízo (3ª).  
 
 
 
Modelos usados por Deus (3 mensagens angélicas): 
 
Podemos entender as mensagens dos 3 anjos analisando pelo menos 3 
modelos dos vários que Deus nos mostra na Bíblia:  
 
   1) Construção: Ex. Em Isaías 28:10 (line up on line) - regra sobre regra. 
Isaías 28:17 = regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo 
 

 
 
   2) Agricultura: A parábola do joio - Mateus 13:24-30    
 

 
 
3) Casamento:  Mateus 25: A parábola das 10 virgens 
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Termo Meia Noite 
 
Basicamente temos 2 pontos de partida de onde saiu o termo Meia Noite: 
    
1) Parábola das 10 virgens: Mateus 25:1 -13 (O termo “parábola” provém do 
grego parabole, que indica a colocação de coisas uma ao lado da outra para 
fins de comparação. Uma “semelhança” ou “pôr uma coisa ao lado da outra”). 
 

 
O Espírito de Profecia nos diz que a parábola das 10 virgens se repetirá ao 
pé da letra em nossa história {RH 19/08/1890, 3º parágrafo} 2ª Citação  

 
2) Movimento Millerita:  
- Marcos no movimento millerita: 1260 anos de escuridão, o TDF em 1798 
(chega a 1ª mensagem angélica), 11/08/1840 (fortalecimento da 1ª 
mensagem angélica) com o cumprimento previsto por Josiah Licht da profecia 
de Apocalipse 9, 19/04/1844 (chega a 2ª mensagem angélica) quando 
ocorre  o 1º desapontamento e o início do tempo de tardança.  
- Em 21/07/1844 no tabernáculo de Boston (Massachusets) Samuel Snow 
clarifica a mensagem de Daniel 8:14 pregada e já entendida por Miller 
{1847 JB, BP2, 72.1} 3ª Citação  
Neste dia, Samuel Snow pergunta: Até quando é o tempo de tardança para 
as virgens? Até a MN. Se 1 dia equivale a 1 ano, quanto equivale meio dia? 6 
m e Meia Noite?  3 m. Quando iniciou o tempo de tardança? 19/04/1844. 
Quanto tempo estamos hoje (21/07/1844) do início do tempo de tardança? 
3m, logo, estamos vivendo a MN .4ª {The Great Second Advent Movement 
(1905,523), JN Loughborough, 162} 4ª e 5ª Citação {GC 398}. 
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- O ápice do Clamor da Meia Noite (CM) é no CM, mas inicia à Meia Noite 
(MN), por isso é um ponto e um período. A MN marca a metade do período 
de tardança para o noivo chegar e marca também quando termina o tempo 
de tardança para as virgens. 
 
 
Data da Meia Noite correspondente no calendário caraíta  

è  19/04/1844 corresponde ao 1ºD 1ºM em  Esdras 7:9  
-     Esdras sai da Babilônia com o decreto. O povo de Deus estava em    
cativeiro e sai da Babilônia 
- Ocorre um desapontamento e eles tardam no rio Aava 
- Deus começa a levantar um templo 
- Lideranças se separam das suas mulheres. Ellen White diz que depois 

de casar não deve se separar, e no livro de Esdras diz para eles se 
separarem de suas esposas. Aqui tempos uma aplicação profética e 
não moral. 

- Corresponde a 11/9 em nossa história. 
è  21/07/1844 corresponde ao 5ºD 4ºM: Meia Noite - Vamos encontrar 

este dia registrado na Bíblia em Ezequiel 1:1 
è  15/08/1844 é 0 1ºD 5ºM quando Esdras chega em Jerusalém: Clamor 

da Meia Noite 
è  22/10/1844 é o 10º D 7º M Dia da festa da Expiação 

 
Atamento 

1) O Espírito de Profecia diz que o tema mais importante é a 
mensagem do 3º anjo e que esta mensagem abrange o 1º e o 2º 
anjo (Ev 196.1) na 6ª Citação 

2) Também diz que o atamento é a mensagem do 3º anjo (T9 98.1) 
na 7ª Citação 

3) E que o trabalho do 3º anjo é trazer juízo fazendo isto em 2 
etapas (PE 118.1) na 8ª Citação: 

- Separar (selecionar) / Juízo investigativo 
- Atar / Juízo Executivo 

 
 

4) Quando terminar a missão do evangelho, o juízo efetuará a obra de 
separação. Logo, o evangelho verdadeiramente são os 2 primeiros 
passos. 9ª citação {PJ 59.3} 
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Objetivo  
Ellen White no ano de 1900 diz que ninguém sabe (naquela época, mas não 
diz que ninguém saberá) quando ocorrerá a transição entre o julgamento dos 
mortos e dos vivos, 10ª citação {1ME 125; GC 490; 6T130}. Quando os 
profetas escrevem estão inspirados por Deus e muitas vezes não possuem a 
completa compreensão do que significa a mensagem recebida porque está 
codificada para uma época quando Deus desejar revelar.  Como Ellen White 
não vivia na última geração, não recebeu essa luz claramente, mas 
codificada.    
Todos movimentos reformatórios são história de uma geração que está viva 
no início e no final do movimento. Os profetas dizem que os que estiverem 
vivendo na geração entenderão e que o Senhor não fará coisa alguma sem 
antes revelar aos seus servos, os profetas (Amós 3:7).  
 
Esta é a lógica: Se somos a última geração, o juízo dos vivos tem que ocorrer 
em um ponto do intervalo entre o nosso TDF e o Decreto Dominical, porque 
todas as histórias dos movimentos reformatórios falam de pessoas que 
estavam vivas durante o movimento. 
 
Temos a chegada da 3ª MA em 22/10/1844. 
Em 1863 inicia a 1ª geração de adventistas onde ocorre a rejeição dos 
diagramas de 1843 e 1850 e após isto gradativamente o adventismo vai 
apresentando uma queda progressiva, passando pela 2ª geração (1888) 
quando a mensagem de Jones e Waggoner da justificação pela fé é rejeitada 
(Ellen White diz que seria o fortalecimento da 3ª mensagem angélica) 11ª 
Citação {ME1 234.6}, e pela 3ª geração (1919 - Conferência Bíblica: rejeição 
à inspiração de todos os escritos de Ellen G. White. Orador: Prescott), 
chegando a 4ª geração (1989 até os dias de hoje), onde depois de 126 anos 
em trevas (10º parte dos 1260 anos de escuridão do início do movimento 
milerita (Isaías 6:13), inicia o TDF onde a profecia de Dn 11:40 b é cumprida 
(chega a 1ª mensagem angélica).   
 
Há atualmente uma advertência para a igreja através de metodologia antiga 
(Método do texto provado) que diz que é necessário se afastar da 
metodologia do protestantismo apostatado que entrou gradualmente na igreja 
aumentando sua velocidade após a morte de Ellen White em 1915 até ocorrer 
separação da lição profética da lição moral.  
 
O objetivo deste movimento (como última geração que somos) é com a ajuda 
do Espírito Santo decodificar a Bíblia e o Espírito de Profecia clarificando este 
período de 1844 ao Decreto Dominical, e descobrir quando ocorre a chegada 
e o fortalecimento do 1º e a chegada do 2º anjo de apocalipse 18 (que é o 
início do fortalecimento do 3º anjo) na história dos 144 mil. 
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2º anjo de apocalipse 18 na história dos 144000 
-> Ellen White, no capítulo 39 do GC, conecta o fortalecimento do 2º anjo com 
o decreto dominical, mas o Espírito de Profecia também diz que não 
podemos ter a 3ª mensagem sem termos a 2ª e a 1ª mensagem, então como 
no movimento millerita, temos que ter um momento em que o 1º anjo chega e 
outro que ele é fortalecido e o 2º chega na história. 
 

 
 

è  Em que momento é fortalecida a 3ª MA? Para a 3ª MA ser fortalecida é 
necessário receber a chuva serôdia e Ellen White diz que a chuva 
cairá sobre o povo quando o 4 º anjo (Ap 18 que é o basicamente o 2º 
anjo) descer. 12 ª Citação {RH April 21, 1891, par.11}  

è  Quando o anjo de apocalipse 18 desce? Ellen White diz que quando a 
terrível cena que ela viu com grandes edifícios em Nova York ocorrer o 
Senhor levantar-se-á para sacudir terrivelmente a terra e as palavras 
de Apocalipse 18:1-3 serão cumpridas 13ª Citação. {RH July 5, 1906, 
par. 14} 
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è  Que cena é esta que ela vê em Nova York com os grandes edifícios? 
14ª Citação {T9 11.1 – 14.2} em sua visão ela dá detalhes deste 
acontecimento. 

 
è  Quando a mensagem desce é uma teoria e quando recebe 

fortalecimento, ela é confirmada.  
è  Em 11/9 o anjo de apocalipse 18 desce e inicia o juízo dos vivos 

porque: 
- Quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra se cumpre 
apocalipse 18:1-3 (quando os edifícios caírem). E quando Jesus se levanta 
na Bíblia é símbolo de uma mudança de dispensação, então muda do 
julgamento dos mortos para os vivos. 
 - Isaías 27: 6-9 diz que no tempo do vento oriental (ataque do Islã) a 
iniquidade de Jacó será expiada (juízo dos vivos).  O vento oriental traz crise 
econômica (Gênesis 41:27; Êx 10 = vento oriental quebra a economia do 
Egito). 

è  A partir deste marco (11/9) teremos os 3 passos do evangelho eterno 
em grande escala, mas também em fractais porque o templo de Deus 
é purificado 2 vezes e teremos 3 passos em escala menor para cada 
vez que o templo for purificado. Por isso para entendermos o nosso 
atamento é importante entendermos o que é fractal. 
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Referências  I parte para o Estudo de 07/04/2018 na igreja de 
Barreiros: Meia Noite 
 
 

- A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o 
evangelho eterno, o mesmo evangelho que foi anunciado no Éden 
quando Deus disse à serpente: “Porei inimizade entre ti e a mulher, e 
entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar.” Gênesis 3:15 {ME2 106.2} 
 

- “ Muitas vezes sou referida a parábola das 10 virgens, 5 foram 
encontradas prudentes e 5 néscias. Esta parábola se cumpriu e se 
cumprirá ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este 
tempo e como a terceira mensagem angélica  se cumpriu e 
continuará sendo verdade presente até o encerramento do tempo. {RH 
19/08/1890, 3º parágrafo}   

 
- “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  cerca de 20 de julho. S. Snow deu o verdadeiro 
Clamor da Meia-Noite no Tabernáculo de Boston neste 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, 
começando na  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 quando o 
ouviram.” {1847 JB, BP2, 72.1} 

 
- “ Conforme ele pronunciava estas palavras, o poder de Deus tomou 

conta do acampamento, prostrando muitos ao chão, transformando de 
repente aquela campal em um mais poderoso encontro de confissão e 
testemunho. Isso foi apenas o começo da mensagem do clamor da 
meia-noite. Daquele movimento o Irmão Southard disse, no Clamor da 
Meia-Noite, o papel do qual ele era o editor, ' Ele varreu a terra com a 
velocidade de um tornado, e alcançou corações em diferentes e 
distantes lugares quase simultaneamente, e de uma maneira que só 
pode ser contabilizado na suposição de que Deus estava nisso.  
O irmão Snow assim os questionou; "Onde estamos na nossa 
experiência do Advento?" Resposta do público: "No tempo de espera." 
Pergunta: "Quanto tempo a visão demorou? Resposta: "Até à meia-
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noite" Pergunta: "O que é um dia em profecia?" Resposta: "Um ano." 
Pergunta: "Então o que seria uma noite?" Resposta: "Seis 
meses."Pergunta: "Então o que seria Meia-noite?" Resposta: "Três 
meses." Pergunta: "Há quanto tempo estamos no tempo de espera? 
Resposta: "Apenas três meses." Ele disse: "Então é apenas a meia-
noite agora, e eu estou aqui com o clamor da meia-noite." Em algumas 
frases, ele explicou que foi no final de 457 que o decreto iniciou, e 
assim mais seis meses em seu cálculo, mostrando que os 2300 dias 
iria terminar 22 de outubro de 1844, em vez da primavera como eles 
tinham suposto. Então, com uma voz forte, ele disse: "Eis que o Noivo 
vem no décimo dia do sétimo mês, 22 de outubro de 1844. Saí ao 
encontro dele". {The Great Second Advent Movement (1905,523), 
JN Loughborough, 162}  

- “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 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} 

- “As três mensagens são importantes — O tema da maior 
importância é a mensagem do terceiro anjo, que abrange as 
mensagens do primeiro e do segundo anjos. Todos deverão 
compreender as verdades contidas nessas mensagens e demonstrá-
las na vida diária, pois isso é essencial para a salvação. Teremos que 
estudar com empenho e com oração, a fim de compreender estas 
grandes verdades; e à capacidade de apreender e compreender será 
imposto o máximo de esforço. — Carta 97, 1902. {Ev 196.1} 

 
- “A nós, como servos de Deus, nos foi confiada a mensagem do 

terceiro anjo, a mensagem do atamento, para o preparo de um 
povo para a vinda do Rei. Devemos fazer todo esforço possível para 
transmitir o conhecimento da verdade a todos quantos a queiram 
escutar; e muitos escutarão. Em todas as grandes cidades Deus tem 
pessoas sinceras, desejosas de saber o que é a verdade. {T9 98.1} 

 
- “Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: “Terrível é 

sua obra. Tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve separar o 
trigo do joio, e selar, ou atar, o trigo para o celeiro celestial. Essas 
coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda.” {PE 118.1} 
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- “ O lançar da rede é a pregação do evangelho. Este congrega na igreja 
bons e maus. Quando terminar a missão do evangelho, o juízo 
efetuará a obra de separação. Cristo viu que a existência de falsos 
irmãos na igreja motivaria que se falasse mal do caminho da verdade. 
O mundo difamaria o Evangelho por causa da vida incoerente de 
falsos professos. Mesmo os cristãos seriam induzidos a tropeçar, ao 
verem que muitos que levavam o nome de Cristo não eram 
governados pelo Seu Espírito. Havendo tais pecadores na igreja, os 
homens estariam em perigo de pensar que Deus lhes desculparia os 
pecados. Por isso Cristo ergueu o véu do futuro e ordenou a todos que 
notassem que o caráter e não a posição é que decide o destino do 
homem” . {PJ 59.3}  

 
 

- O juízo dos mortos começou em 1844 e “quando esta obra se 
completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos “Não sabemos 
quão breve nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo, e nosso 
caso ser finalmente decidido”. (1 ME 125). “Breve, — ninguém sabe 
quão breve — passará ela (a obra) aos casos dos vivos” (GC 490). 
Embora não saibamos quão breve, sabemos que “a grande obra do 
juízo dos vivos está para começar” (6 T 130).  
 

- “A indisposição de ceder opiniões preconcebidas, e de aceitar esta 
verdade, estava à base de grande parte da oposição manifestada em 
Mineápolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos [E. J.] 
Waggoner e [A. T.] Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve 
êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do 
Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os 
de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao 
mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de 
Pentecoste. Sofreu resistência a luz que deve iluminar toda a 
Terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem 
sido, em grande medida, conservada afastada do mundo. {ME1 
234.6} 

 
-  “A chuva serôdia deve cair sobre o povo de Deus. Um anjo poderoso 

descerá do céu e toda a terra será iluminada com a sua glória [Ap 18]. 
Estamos prontos para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo? Estão 
nossos vasos prontos para receber o orvalho celestial? Temos impureza e 
pecado no coração? Se assim for vamos limpar o templo da alma e nos 
preparar para os aguaceiros da chuva serôdia. O refrigério pela presença do 
Senhor nunca virá à corações cheios de impurezas. Que Deus nos ajude a 
morrer para o eu e que Cristo, a esperança da glória, nasça em nosso coração.” 
{RH April 21, 1891, par.11}  

 
- “Como chega a palavra que tenho declarado que Nova York esta a 

ponto de ser varrida por um maremoto? Isto eu nunca disse. Eu disse 
que enquanto eu olhava para os grandes edifícios, erguendo-se andar 
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sobre andar, oh terrível cena acontecerá, quando o Senhor levantar 
para sacudir terrivelmente a terra... Então as palavras de Apocalipse 
18:1 a 3 serão cumpridas.” {RH July 5, 1906, par. 14}  

 
- “ Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova Iorque, fui convidada, à 

noite, para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar, para o 
céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo, e haviam sido 
construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles 
cada vez mais alto, e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a 
quem essas construções pertenciam não perguntavam a si mesmos: “Como 
melhor poderemos glorificar a Deus?” O Senhor não fazia parte de suas 
cogitações ... A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de 
fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente à prova de 
fogo, e diziam: “Estão perfeitamente seguros.” Mas esses edifícios foram 
consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra 
incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não 
podiam fazer funcionar as máquinas... O mundo está agitado pelo espírito 
de guerra. A profecia do capítulo onze de Daniel atingiu quase o seu 
cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais 
falam as profecias. {T9 11.1 – 14.2}  

 
 


