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Notas I 
 
1. “O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo 
que nada há de novo debaixo do sol. Ec 1:9 
 
2. “Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; que eu sou Deus, 
e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 
Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que 
ainda não sucederam; que digo: O meu conselho será firme, e farei toda a 
minha vontade.” Is 46: 9–10 

3. “A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma 
surpreendente semelhança, em todas as grandes reformas ou 
movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os 
homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente 
têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da igreja nos séculos 
antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma 
verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a 
qual Deus, pelo Seu Espírito Santo, dirige de maneira especial Seus servos 
sobre a Terra, nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a 
obra da salvação.” {GC 343.1-2}.  

4. "Devemos ter um conhecimento das Escrituras, para que possamos 
desenhar as linhas de profecia, e conhecer as especificações dadas 
pelos profetas, e por Cristo e os apóstolos; para que não sejamos 
ignorantes; mas para sermos capazes de ver que o dia está se aproximando, 
de modo que com aumento de zelo e esforço, exortemos um ao outro para a 
fidelidade, piedade e santidade”. {RH July 31, 1888, par. 6}  

5. "Foram expostos a nós eventos históricos, mostrando o direto 
cumprimento da profecia, e viu-se que as profecias constituem uma 
delineação simbólica [no original: figurada] dos acontecimentos que levam 
ao fim da história terrestre." {2ME 117} 

6. "Os grandes marcos da verdade, mostrando-nos os nossos rumos na 
história profética, devem ser cuidadosamente protegidos para que não 
sejam derrubados e substituídos por teorias que trariam confusão em vez de 
ensino." {2ME 116} 

7. "Devemos estudar os grandes marcos que sinalizam os tempos em que 
vivemos." {EF 15}  
 
8. "A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última 
geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história 
do Antigo Testamento estão se repetindo na Igreja nestes últimos dias." 
{ME3 339.1}  



 
9. "A profecia vem se cumprindo, linha sobre linha. Quanto mais 
firmemente nós estamos sob a bandeira da mensagem do terceiro anjo, mais 
claramente entendemos a profecia de Daniel; porque o Apocalipse é o 
suplemento de Daniel. Quanto mais  plenamente aceitarmos a luz 
apresentada pelo Espírito Santo através dos servos consagrados de Deus, 
tanto mais profundas e seguras,  como o trono eterno, aparecerá as 
verdades da antiga profecia; teremos a certeza de que os homens de Deus 
falaram movidos pelo Espírito Santo. Os homens devem ser sujeitos à 
influência do Espírito Santo, a fim de compreender as declarações que o 
Espírito realizou por meio dos profetas. Estas mensagens foram dadas, não 
para aqueles que pronunciaram as profecias, mas para nós que vivemos 
em meio às cenas de seu cumprimento.” {17MR 19.1} 
 
10. "Desta vez, o anjo declara com um solene juramento, não é o fim da 
história do mundo, nem do tempo de graça, mas de tempo profético, que 
deve preceder o advento do nosso Senhor. Ou seja, que o povo não terá 
outra mensagem sobre tempo definido. Após este período de tempo, 
atingindo 1842-1844, não pode haver nenhum cálculo definido de tempo 
profético. A contagem mais longa chega ao outono de 1844.” {19MR 320.4}.  
 
11. “Devemos ver na História o cumprimento da profecia, estudar as 
operações da Providência nos grandes movimentos reformatórios, e 
entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se 
para o final combate do grande conflito.” {T8 307.2} 
 
12. “Aqueles que estão unidos na proclamação da terceira mensagem 
angélica estão pesquisando as escrituras sob o mesmo plano que o Pai Miller 
adotou. No pequeno livro intitulado Visões das Profecias e Cronologias 
Proféticas, Pai Miller dá as seguintes, simples, mas inteligentes e importantes 
regras para estudo da Bíblia e sua interpretação… {RH, 25 de novembro de 
1884, par. 23}  

13. “For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line; 
here a little, and there a little:” Is 28:10 versão KJ 

14. Is 28:1-9  
“Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é 
como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do 
vinho. 
v. 7- “Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se 
desencaminham; até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida 
forte; são absorvidos pelo vinho; desencaminham-se por causa da bebida 
forte; andam errados na visão e tropeçam no juízo.” 
v. 9- “A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a 
entender doutrina? Ao desmamado do leite, e ao arrancado dos seios?” 
 
Nota: Não tem interrogação no inglês. A quem se ensinará? Ao sacerdote e 
ao profeta não posso. É uma resposta. Seria aos que já comem alimento 
sólido (Hb 5:12) 



 
 15. “E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o 
refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo.” Is 28:17 
 
16. Is 29:9-12  
“Tardai, e maravilhai-vos, folgai, e clamai; bêbados estão, mas não de vinho, 
andam titubeando, mas não de bebida forte. 
v. 10- “Porque o SENHOR derramou sobre vós um espírito de profundo sono, 
e fechou os vossos olhos, vendou os profetas, e os vossos principais 
videntes.” 
v. 11- “Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que 
se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te; e ele dirá: Não posso, 
porque está selado. 
v. 12- “Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te; e ele 
dirá: Não sei ler. 
 
17. “A presente verdade, a mensagem especial dada ao nosso mundo, até 
mesmo a mensagem do terceiro anjo, compreende um vasto campo, 
contendo tesouros celestiais. Ninguém pode ser desculpável que diz: "Eu 
não vou mais ter nada a ver com essas mensagens especiais; Eu vou pregar 
Cristo. " Ninguém pode pregar a Cristo, e apresentar a verdade como ela 
é em Jesus, a menos que ele apresente as verdades que estão para vir 
diante do povo no momento presente, quando tais desenvolvimentos 
importantes estão ocorrendo.” {VSS 325.2}   
Obs: VSS= The voice, and speech and song 
 
 
	


