
O Messias = Ungido: 
 
A nota predominante da pregação de Cristo, era: “O tempo está cumprido, e o reino de 
Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho”. Marcos 1:15. Assim a 
mensagem evangélica, segundo era anunciada pelo próprio Salvador, baseava-se nas 
profecias. O “tempo” que declarava estar cumprido, era o período de que o anjo Gabriel 
falara a Daniel. “Setenta semanas”, dissera o anjo, “estão determinadas sobre o teu povo, e 
sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, para expiar 
a iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos 
santos”. Daniel 9:24. Um dia, profeticamente, representa um ano. Números 14:34; Ezequiel 
4:6. As setenta semanas, ou quatrocentos e noventa dias, representam quatrocentos e 
noventa anos. É dado um ponto de partida para esse período: “Sabe e entende: desde a 
saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, sete 
semanas, e sessenta e duas semanas” (Daniel 9:25), sessenta e nove semanas, ou 
quatrocentos e oitenta e três anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada 
pelo decreto de Artaxerxes Longímano (Esdras 6:14; 7:1), entrou em vigor no outono de 457 
a.C. Daí, quatrocentos e oitenta e três anos estendem-se ao outono de 27 d.C. Segundo 
predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, o Ungido. No ano 27, 
Jesus recebeu, em Seu batismo, a unção do Espírito Santo, e pouco depois começou 
Seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: “O tempo está cumprido.” {DTN 155.3} 
 
Sacerdote era ungido: Lv 16:32 
Templo era ungido: Nm 7:1 
Os reis eram ungidos: Sl 18:50 
 
Porque eram ungidos? (Eram separados para uma obra) 
A função do Espírito Santo: 
Qual é? Dar poder para fazer milagres?... 
 
Porque em uns o Espírito obra de uma forma e em outros de outra? 
(Davi, Sansão, João Batista, Jesus) 
 
Jo 14:16-17 
 
O Consolador é chamado “o Espírito de verdade”. Sua obra é definir e manter a verdade. 
Ele primeiro habita o coração como o Espírito de verdade, e torna-Se assim o Consolador. 
Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real se pode achar na 
falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás adquire seu domínio sobre a 
mente. Encaminhando os homens para falsas normas, deforma o caráter. Por intermédio 
das Escrituras o Espírito Santo fala à mente, e grava a verdade no coração. Assim expõe o 
erro, expelindo-o da alma. É pelo Espírito de verdade, operando pela Palavra de Deus, que 
Cristo submete a Si Seu povo escolhido.  {DTN 475.1} 
 
Para cumprir uma obra santa (que é profética): 
Is 45:1; 44:28 
1Sm 9:16; 10:6, Saul se apostata, Davi então é levantado para livrar Israel (Golias e etc…) 



 
Um povo ungido: 
Nm 11:24-25,29; 1Pe 2:9;  
 
A obra profética do Ungido em nossos dias: 
Is 27:6 (v.13); Ap 10:9-11; 14:6;  
 
Os filhos de Israel deviam ocupar todo o território que Deus lhes indicara. Aquelas nações 
que haviam rejeitado a adoração e serviço ao verdadeiro Deus, deviam ser despojadas. 
Mas era propósito de Deus que pela revelação de Seu caráter através de Israel, fossem os 
homens atraídos para Si. O convite do evangelho devia ser dado a todo o mundo. Mediante 
o ensino do sistema de sacrifícios, Cristo devia ser erguido perante as nações, e todos que 
olhassem para Ele viveriam. Todo aquele que, como Raabe, a cananita, e Rute, a moabita, 
tornassem da idolatria para o culto ao verdadeiro Deus, deviam unir-se ao Seu povo 
escolhido.  À medida em que o número dos israelitas crescesse, deviam eles ampliar 
suas fronteiras, até que o seu reino envolvesse o mundo. {PR 5.24} 
Mas o antigo Israel não cumpriu o propósito de Deus. ... {PR 5.25} 
… 
De especial valor para a igreja de Deus sobre a Terra hoje — os guardas de Sua vinha — 
são as mensagens de consolo e admoestação dadas através dos profetas que tornaram 
claro Seu eterno propósito em favor da humanidade. Nos ensinos dos profetas, Seu amor 
pela raça caída e Seu plano para a sua salvação claramente são revelados. A história 
do chamado de Israel, de seus sucessos e fracassos, sua restauração ao favor divino, 
a rejeição do Senhor da vinha e a execução do plano dos séculos por um bom 
remanescente a quem seriam cumpridas todas as promessas do concerto — tal foi o 
tema dos mensageiros de Deus a Sua igreja através dos séculos já passados. E hoje a 
mensagem de Deus a Sua igreja — aos que Lhe estão ocupando a vinha como fiéis 
lavradores — não é outra senão aquela expressa pelo profeta do passado: {PR 5.30} 
“Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto; cantai-lhe. {PR 5.31} 
Eu, o Senhor, a guardo. {PR 5.32} 
E a cada momento a regarei; {PR 5.33} 
Para que ninguém lhe faça dano, {PR 5.34} 
De dia e de noite a guardarei.” Isaías 27:2, 3. {PR 5.35} 
Espere Israel em Deus. O Senhor da vinha está mesmo agora reunindo dentre todas as 
nações e povos os preciosos frutos pelos quais tem há tanto tempo esperado. Logo Ele virá 
para o que é Seu; e nesse alegre dia, Seu eterno propósito para a casa de Israel será 
finalmente cumprido. “Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de 
fruto a face do mundo.” Isaías 27:6. {PR 5.36} 
 
Ap 18:1; Dn 11:45; Mq 4:1-2, 6-8 (v.3-5, 9-13) 
 
Reconhecendo o Ungido (Derramamento da Chuva Serôdia): 
Mt 11:1-3, 4-6 
 
Jo 1:26 
 



1) Uso das regras de Miller - {RH November 25, 1884, par. 23} 
2) Estuda linha sobre linha - Is 28:10-12 
3) Apresenta o receber a chuva serôdia como receber uma mensagem - Jo 14:17,26; 

16:13; Pv 1:23; Dt 32:2 
4) Restaura as veredas antigas - Jr 6:16 
5) Restauração das Jóias do cofre - {PE 82} 
6) Tem atrás de si a luz do clamor da meia-noite - {PE 14.1} 
7) Repete as mensagens de 1840-1844 até se avolumarem em um alto clamor - {21MR 

437.1-3} 
8) A mensagem cresce em poder ao passar o tempo - {10MR 314.1-315.1} 
9) Está sobre o fundamento posto de 1842-1844 - {RH 14 de abril de 1903, Art. B, par. 

35} 
10) Proclamam a 3MA sem remover uma estaca ou prego da 1MA e 2MA - {CT 373.2-3} 
11) Apresenta nova luz que glorifica a velha luz - {PJ 62.3} 
12) Apresenta uma mensagem apropriada aos nossos dias, mostra os perigos que se 

acham impendentes sobre nós. Leva aos que ouvem a um diligente estudo das 
Escrituras. Leva os ouvintes a investigarem os fundamentos da fé adventista com 
jejum e oração -  {TS2 312.1-2} 

13) Mensagem fortalecida (princípios estabelecidos são confirmados) com queda dos 
grandes edifícios em NY antes do Decreto Dominical -  {LS 411.5} 

14) Conhece o tempo de sua visitação - {GC 315.1; 315.4-316.1}; Lc 21:29-33; 19:42-44 
{GC 594.1} 

15) Os que estão na obra a muitos anos não reconhecem o Espírito de Deus, e tem os 
receios despertados por considerarem que há algo perigoso. A mensagem é 
chamada de falsa luz - {EF 209.3-210.1; 1888 331.1} 

16) Poucos grandes homens se empenham na obra. Deus não utiliza homens instruídos. 
Deus usa homens comuns como os pescadores e passa por alto os que não 
seguiram a luz progressiva. {EF 204.2} {T5 79.4-82.4} {GC 171.1} 

17) Mensagem rejeitada pelas autoridades eclesiásticas {DTN 154.5} 
18) Mensagem não é pregada por mestres em oratória - Is 28:11 
19) Conectam a mensagem profética do terceiro anjo com o sábado e a justificação pela 

fé. Ap 10:3-7; Cl 1:27; {EF 199.4-200.4} 
20) Apresentam a mensagem do alto clamor revelando a Cristo por meio dos tipos, 

símbolos, revelações dos profetas, nas lições dadas aos discípulos e no estudo dos 
milagres operados por Cristo. {ME1 362.4} 

21) Estão organizados como um movimento {TS3 245.1; GC 611.1; 604.1; PR 5.31-5.36} 
22) Há uma surpreendente semelhança com os movimentos do passado {GC 343.1; PJ 

34.2} 
23) Preparam um povo pelo acréscimo de conhecimento, o que inclui um ensinamento 

central sobre o papado anulando a lei de Jeová (Dn 11:40-45) - {ME2 106.1, 105.1} 
 
Achamos o Messias: 
Jo 1:35-39, 40-41, 45 
 


