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INTRODUÇÃO 
 

  A chuva serôdia é derramada para preparar o grão para a ceifa (Mt 13:24-
43). Ela representa o derramamento do Espírito Santo e é também uma 
mensagem com o objetivo de preparar o povo de Deus, para receber o Seu selo e 
estar firme no tempo de angústia. (Dt 32:2).  
 

Nestes estudos veremos que a chuva serôdia é derramada sobre o povo 
de Deus, preparando-o para os últimos acontecimentos que sobrevirão sobre a 
última geração. Estudaremos também quando as gotas começaram a cair e as 
implicações decorrentes deste processo até os dias de hoje.  
 
“Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça 
espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do 
homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva 
serôdia; e é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições 
ao Senhor da seara “no tempo da chuva serôdia” Em resposta, “o Senhor, que faz 
os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água”. Zacarias 10:1.  {AA 30.2}  
 
  A chuva serôdia vem em duas etapas. Isto é exemplificado na história do 
Pentecostes. São as gotas da chuva serôdia que preparam o povo de Deus para 
receber em abundância a chuva no decreto dominical.  
 
“O ato de Cristo em soprar sobre Seus discípulos o Espírito Santo, e conceder a 
Sua paz a eles, foi como pequenas gotas antes do derramamento completo que se 
concretizaria no dia do Pentecostes.” {3SP 243.1} 
 

O Leão da Tribo de Judá tem aberto progressivamente o entendimento 
profético das Escrituras nestes derradeiros dias da história da Terra, em especial 
os livros de Daniel e Apocalipse. Como veremos a chuva serôdia não será 
reconhecida por aqueles que não estiverem pesquisando as escrituras sob a luz 
do Espírito Santo conforme o método utilizado pelos Mileritas (o método do 
texto provado) descrito em Isaías 28: 9-13.  

 
“ queles que esta o unidos na proclama a o da terceira mensagem ange lica esta o 
pesquisando as escrituras sob o mesmo plano que o Pai Miller adotou. No 
pequeno livro intitulado                                              , Pai  iller 
da  as seguintes, simples, mas inteligentes e importantes regras para estudo da 
    lia e sua interpreta a o ... {RH November 25, 1884, par. 23- 27} 

Existe uma consistência surpreendente na maneira com que Deus conduz 
seu povo. Através da repetição dos episódios ocorridos no passado, Ele desvenda  
verdades proféticas que nos revelam o desfecho da história com antecedência, 
preparando-nos para os conflitos que em breve virão. (Ec 1:9) 

Um exemplo disto é o que ocorre na Síria. Esta história é uma repetição do 
que ocorreu no Afeganistão entre 1979 e 1989, quando a União Soviética (URSS) 
e os EUA enfrentaram uma “Proxy War” que levou ao declínio da URSS e a 
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ascensão do islamismo radical. Veremos nestes estudos que Deus deixou 
registrado estes eventos na Sua Palavra. 

“  o ra de  eus na  erra apresenta, se culo apo s se culo, uma surpreendente 
semelhan a, em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos.  s 
princ  pios envolvidos no trato de  eus com os homens sa o sempre os mesmos. 
Os movimentos importantes do presente te m seu paralelo nos do passado, e a 
experie ncia da igreja nos se culos antigos encerra li o es de grande valor para o 
nosso tempo.” {GC 343.1-2}.  

 

O objetivo destes estudos é esclarecer, à luz do Espírito de Profecia e da 
Bíblia, os fatos atuais que estão delineando os acontecimentos que precedem o 
fechamento da porta da graça. 

 
 Alguns tópicos já abordados em outros estudos aqui no site devem ser 
bem fixados porque servirão de base para o entendimento do desfecho do 
Grande Conflito: 
 
- Regras de Miler (vide Newsletter vol 1 – Agosto 2016: Regras de 
Interpretação Profética); 
 
- Linha sobre linha / Repetição da história (vide Movimentos 
Reformatórios) / As 3 Mensagens Angélicas; 
 
- Daniel 11 (vide Dn 11: 1-39; Dn 11: 40-45); 
 
- Veredas antigas (vide apostila Os Fundamentos e as Colunas da Fé 
Adventista). 
 


