
7ª Trombeta - 3º Ai 
 
Ap 8:13 
Ap 11:14 
 
Tripla aplicação profética 
Dt 19:15 / 2Co 13:1 
 
1º Elias  
1Rs 16:29-31, 17:1  
1Rs 18:27-28  
2º Elias  
Ml 3:1 Mt 11:13-14  
3º Elias = 1º + 2º 
 
 
Ml 4:5 
“João viera no espírito e virtude de Elias, para proclamar o primeiro advento de Jesus.               
Representava os que sairiam no espírito e virtude de Elias, para anunciar o dia da ira, e                 
o segundo advento de Jesus.” {HR 198.1} 
 
“A obra de João fora predita pelo profeta Malaquias: “Eis que Eu vos envio o profeta Elias,                 
antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; e converterá o coração dos pais aos                 
filhos, e o coração dos filhos a seus pais.” Malaquias 4:5, 6. João Batista veio no espírito e                  
poder de Elias, para preparar o caminho do Senhor, e fazer voltar o povo à sabedoria dos                 
justos. Ele era um representante dos que vivem nos últimos dias, aos quais Deus              
confiou verdades sagradas para apresentar ao povo, preparar o caminho para a            
segunda vinda de Cristo. E os mesmos princípios de temperança que João observava             
devem ser seguidos por aqueles que, em nossos dias, devem advertir o mundo da vinda do                
Filho do homem.” {Te 91.2} 
 
“Minha atenção foi chamada para a proclamação do primeiro advento de Cristo. João foi              
enviado no espírito e poder de Elias a fim de preparar o caminho para Jesus. Os que                 
rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinos de Jesus. A             
oposição da parte deles, à mensagem que predizia a Sua vinda, colocou-os onde eles              
não podiam prontamente receber a melhor evidência de que Ele era o Messias.             
Satanás levou os que rejeitaram a mensagem de João a ir ainda mais longe, a ponto de                 
rejeitar a Cristo e crucificá-Lo. Com este procedimento, colocaram-se onde não podiam            
receber as bênçãos do dia do Pentecostes, o que lhes teria ensinado o caminho para o                
santuário celestial.” {HR 386.1} 
 
1º Ai + 2º Ai = 3º Ai 
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_________________________________________________________________________ 
 
Ap 11:18  

 
 
Ira das Nações: 
 
“Ao principiar o santo sábado, 5 de Janeiro de 1849, entregamo-nos à oração com a família                
do irmão Belden, em Rocky Hill (Connecticut), e o Espírito Santo caiu sobre nós. Fui levada                
em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na              
extremidade inferior de Suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e              
uma romã. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso               
fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição; e que a ira de Deus não poderia                  
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manifestar-se sem que Jesus concluísse Sua obra no lugar santíssimo, depusesse           
Seus atavios sacerdotais, e Se vestisse com vestes de vingança. Então Jesus sairá de              
entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará Sua ira sobre aqueles                 
que rejeitaram Sua verdade. Vi que a ira das nações, a ira de Deus, e o tempo de julgar                   
os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um a outro;           
também, que Miguel não Se havia levantado, e que o tempo de angústia, tal como nunca                
houve, ainda não havia começado. As nações estão se irando agora, mas, quando             
nosso Sumo Sacerdote concluir Sua obra no santuário, Ele Se levantará, porá as vestes              
de vingança, e então as sete últimas pragas serão derramadas. {PE 36.1} 
 
Ira das nações = Até o FPG 
Ira de Deus = Pragas 
Tempo de julgar os mortos = 1000 anos 
 
“Estamos no limiar de grandes e solenes eventos. Profecías estão se cumprindo. Estranhas             
e interessantes histórias estão sendo registradas nos livros do Céu – eventos que foram              
declarados logo deverão preceder o grande dia de Deus. Tudo no mundo está em um               
estado instável. As nações estão iradas, e grandes preparativos para a guerra estão             
sendo feitos. Nação conspiram contra nação, reino contra reino. O grande dia de Deus              
está se apressando rapidamente. Mas, apesar das nações estarem reunindo suas forças            
por guerra e derramamento de sangue, o comando para os anjos ainda está em vigor, que                
detenham os quatro ventos até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. (1SM                
, pag 221,3) 
 
Ira das nações = Guerras 
Ai = Período de guerra 
Ira das nações = Ai 
 
Chuva Serôdia 
 
“Agora o cumprimento desta visão está começando a ser visto. O “início do tempo de               
angústia” ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser               
derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário.             
Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a              
Terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro               
anjo. Nesse tempo a “chuva serôdia”, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá,              
para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé                 
no período em que as sete últimas pragas serão derramadas.” {PE 85.3} 
 
Chuva serôdia: Jr 14:22 / Zc 10:1 / Is 55:10-11 / Dt 32:2 / Pv 1:23  
 
O anjo de Apocalipse 18 é o anjo que traz a chuva serôdia: 
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                
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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. {GC 611.1} 
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 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. {GC 611.2} 
 
A mensagem do anjo de Apocalipse 18 contém as três mensagens: 
“Deus deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu lugar na linha da profecia, a sua obra não                  
deve cessar até o fim da história da Terra. As primeiras e segunda mensagens angélicas               
ainda são verdade para este tempo, e devem correr em paralelo com esta que se segue. O                 
terceiro anjo proclama sua advertência com grande voz. “Depois destas coisas”, disse João,             
“vi outro anjo descer do céu, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua                  
glória.“ Nesta iluminação, a luz de todas as três mensagens são combinadas.” 1888             
804.3 
 
O anjo de Apocalipse 18 representa as pessoas que estarão dando a mensagem: 
"A terceira mensagem angélica deve ir sobre a terra, e acordar as pessoas, e chamar sua                
atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um outro anjo une sua voz com                  
o terceiro anjo, e a terra é iluminada com sua glória. A luz aumenta, e ela brilha para                  
todas as nações da terra. Ela é para sair como uma luz que queima. Isso será atendido com                  
grande poder, até suas chamas douradas terem caído sobre cada língua, cada pessoa, e              
cada nação sobre a face de toda a terra. Deixe eu perguntar para você, O que você está                  
fazendo para se preparar para esse trabalho? Você está construindo para eternidade? Você             
deve lembrar que esse anjo representa as pessoas que têm essa mensagem para dar              
para o mundo. Você está entre essas pessoas? Você realmente acredita que esse trabalho              
em que nós estamos engajados é verdadeiramente a terceira mensagem angélica? Se sim,             
então você entende que nós temos um poderoso trabalho para fazer e que nós devemos               
estar sobre isso. Nós devemos nos santificar por uma estrita obediência para a verdade,              
nos colocando em correta relação para com Deus e seu trabalho. ..." {Review and Herald,               
18 de Agosto, 1885 Par. 14} 
 
Todos terão que tomar uma decisão: 
Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nEle, mas, por causa dos fariseus,             
não O confessavam, para não serem expulsos da sinagoga; porque amaram mais a glória              
dos homens do que a glória de Deus. João 12:42, 43. {EDD 328.4} 
Ainda há muita luz a irromper da lei de Deus e do evangelho da justiça. Esta mensagem,                 
compreendida, em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a Terra            
com sua glória. A grande questão decisiva deve ser apresentada a todas as nações,              
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línguas e povos. A obra final da mensagem do terceiro anjo será acompanhada de um               
poder que enviará os raios do Sol da justiça a todos os caminhos e atalhos da vida, e serão                   
tomadas decisões para Deus como Governante supremo; Sua lei será considerada a norma             
de Seu governo. {EDD 329.1} 
Muitos que pretendem crer na verdade mudarão de opinião em tempos de perigo, pondo-se              
ao lado dos transgressores da lei de Deus a fim de escapar à perseguição. Haverá grande                
humilhação de coração diante de Deus da parte de todos os que permanecem fiéis e leais                
até o fim. Satanás influirá, porém, de tal maneira sobre os elementos não consagrados da               
mente humana que muitos não aceitarão a luz do modo designado por Deus. ... {EDD               
329.2} 
 
Portanto, devemos esquadrinhar as escrituras por nós mesmos: 
Há verdadeiro perigo de que alguns que professam crer na verdade sejam            
encontrados numa posição similar à dos judeus. Eles adotam as idéias dos homens             
com que se acham associados, não porque, examinando as Escrituras, aceitem           
conscienciosamente os ensinos doutrinários como verdade. Insto convosco para que          
façais de Deus a vossa confiança; não convertais nenhum homem em um ídolo; não vos               
fieis de pessoa alguma. Não permitais que vosso amor aos homens os mantenha em              
lugares de confiança que eles não se acham habilitados a ocupar para a glória de Deus,                
pois o homem é finito e errante, sujeito a ser dominado por suas próprias opiniões e                
sentimentos. Presunção e justiça-própria estão se incorporando a nós, e muitos cairão            
devido a descrença e injustiça, pois a graça de Cristo não está reinando no coração de                
muitos. Sempre devemos estar à procura da verdade como de tesouros escondidos. ...             
{EDD 329.3} 
Foi-me mostrado que Jesus nos revelará preciosas verdades antigas numa nova luz, se             
estivermos dispostos a aceitá-las; mas precisam ser recebidas do próprio modo que o             
Senhor preferir enviá-las. — Manuscrito 15, 1888. {EDD 329.4} 
 
Muitos não reconhecerão a luz: 
Nas igrejas [adventistas do sétimo dia] deverá haver admirável manifestação do poder de             
Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a                 
porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que            
ilumina a Terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua                
cegueira, consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios, e se            
disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas idéias e               
expectativas, eles combaterão a obra. “Por que — dizem eles — não reconheceríamos             
o Espírito de Deus, se temos estado na obra por tantos anos?” — Review and Herald                
Extra, 23 de Dezembro de 1890. {EF 209.3} 
A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a Terra               
com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória               
progressiva. — The Review and Herald, 27 de Maio de 1890. {EF 210.1} 
 
Conhecimento progressivo: 
E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a Terra foi                  
iluminada com a sua glória. Apocalipse 18:1. {CD 35.6} 
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Próximo está o fim de todas as coisas. Deus está impressionando toda mente suscetível de               
receber as impressões de Seu Espírito Santo. Ele está enviando mensageiros que possam             
dar a advertência em cada localidade. Deus está provando a dedicação de Suas igrejas e               
de sua disposição de submeterem a obediência à liderança do Espírito. O conhecimento             
precisa ser aumentado. Os mensageiros do Céu devem ser vistos correndo de uma para              
outra parte, buscando por todos os meios possíveis advertir o povo dos juízos vindouros e               
apresentar as boas novas de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A norma da justiça               
deve ser exaltada. O espírito de Deus está impressionando o coração dos homens, e os               
que se submetem à sua influência tornar-se-ão luzes no mundo. ... Ao fazerem sua luz               
brilhar, recebem mais e mais do poder do Espírito. A Terra está iluminada da glória de                
Deus. — The Review and Herald, 16 de Julho de 1895. {CD 35.7} 
 
A chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus. Um poderoso anjo descerá do Céu, e                  
toda a Terra se iluminará com a Sua glória. Estamos preparados para tomar parte na               
gloriosa obra do terceiro anjo? Estão os nossos vasos preparados para receber o orvalho              
celestial? Temos alguma contaminação e pecado no coração? Se é assim, purifiquemos o             
templo da alma e preparemo-nos para os aguaceiros da chuva serôdia. O refrigério pela              
presença do Senhor nunca virá a corações cheios de impureza. Que Deus nos ajude a               
morrer para o próprio eu, para que Cristo, a esperança da glória, seja formado              
interiormente! {RP 295.3} 
 
“Nações contidas/retidas” 
Ap 7:1-4 
 
Quatro poderosos anjos ainda estão segurando os quatro ventos da Terra. É proibida             
a vinda de uma destruição terrível e completa. Os acidentes por terra e por mar; a perda de                  
vidas, constantemente aumentando, por furacão, tempestade, desastre de estradas de ferro           
e guerras; as tremendas inundações, os terremotos, e os ventos serão o despertar das              
nações para uma luta mortal, ao passo que os anjos seguram os quatro ventos, proibindo               
que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus                 
sejam selados em suas testas. — The Review and Herald, 7 de Junho de 1887. {MCH                
288.5} 
 
Vi quatro anjos que tinham uma obra a fazer na Terra, e estavam em vias de cumpri-la.                 
Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os           
remanescentes, levantou então as mãos, e com voz de profunda compaixão, exclamou:            
“Meu sangue, Pai, Meu sangue! Meu sangue!” Vi então que, de Deus que estava sentado               
sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se            
em redor de Jesus. Vi, a seguir, um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando                 
celeremente aos quatro anjos que tinham a obra a fazer na Terra, agitando para cima e                
para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: “Segurai!              
Segurai! Segurai! até que os servos de Deus sejam selados na fronte!” {PE 38.1} 
Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia, e que iriam fazer os quatro                 
anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes, e incumbira os Seus anjos                
de tudo quanto se relacionava com a Terra; que os quatro anjos tinham poder da parte                
de Deus para reter os quatro ventos, e que estavam já prestes a soltá-los; mas enquanto                
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se lhes afrouxavam as mãos e os quatro ventos estavam para soprar, os olhos              
misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e,           
erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado Seu sangue por eles. Então outro               
anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros quatro e mandar-lhes reter os             
ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo.                 
{PE 38.2} 
 
 
Quando se cumprem as palavras de Ap 18:1-3? 
“Estão dizendo que eu teria proclamado que Nova Iorque será lavado por uma onda do mar.                
Isto eu nunca disse. Eu disse que eu vi os grandes edifícios sendo construídos andar após                
andar: Quão terríveis as cenas que hão de ocorrer quando o Senhor se levantar para               
sacudir a terra terrivelmente! Então se cumprirão as palavras de Ap. 18:1-3. O capítulo 18               
inteiro de apocalipse é uma advertência do que virá sobre a terra. Porém não tenho luz                
específica o que virá sobre Nova Iorque. Sei somente que algum dia aí os grandes edifícios                
serão derrubados com a força de Deus que derruba e revira. Uma luz que foi me dada me                  
diz que está agindo no mundo um espírito de destruição. Uma palavra da boca de Deus,                
um toque com Seu incrível poder e os grandes edifícios cairão. Cenas tão terríveis              
ocorrerão que nem podemos imaginar.” RH, 5. July 1906; Life Sketches, 411 
 
Ap 9:11 
Anjos estão segurando os quatro ventos, representados como um cavalo furioso procurando            
soltar-se, e arremeter sobre a face de toda a Terra, levando destruição e morte em sua                
esteira. ... {ME3 409.1} 
“Anjos seguram os quatro ventos, representados como um cavalo bravo, que se solta e              
quer correr sobre toda a face da terra, trazendo com ele destruição e morte. Devemos               
dormir, considerando o fato que estamos na beira da vida eterna? Devemos continuar             
embotados, frios e sem vida? Ah, se pudéssemos em nossas igrejas ter o Espírito de Deus                
e o Seu fôlego, soprado ao Seu povo, para que tenham solo firme debaixo dos seus pés e                  
possam viver… Precisamos levantar agora e brilhar, porque nossa luz já chegou e a glória               
do Senhor passou para nós. Não temos tempo para ficar conversando sobre nós mesmo,              
não há tempo de continuar sendo como uma planta sensível que não se pode nem tocar                
porque senão ela encolheria.” 20MR, 216-217 
Fim do tempo: 
 
“Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, que se cumprem rapidamente, declaram              
que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são solenes e                 
importantes. O Espírito de Deus está, gradual mas seguramente, sendo retirado da Terra.             
Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades                
em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra, são assombrosos.              
Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. {T9 11.1} 
As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo              
para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo, e os               
acontecimentos finais serão rápidos. {T9 11.2} 
As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais estão             
repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados são             
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ocorrência freqüente. As greves são comuns. Cometem-se por toda parte furtos e            
assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida de homens, mulheres e crianças.             
Os homens têm-se enchido de vícios, e estão generalizados todos os tipos de males. {T9               
11.3} 
O inimigo tem conseguido perverter a justiça e encher do desejo de ganho egoísta o               
coração das pessoas. “A justiça se pôs longe; porque a verdade anda tropeçando pelas              
ruas, e a eqüidade não pode entrar.” Isaías 59:14. Nas cidades grandes há multidões              
vivendo em pobreza e miséria, quase privadas de alimento, abrigo e vestuário; ao passo              
que nas mesmas cidades há os que têm mais do que o coração poderia desejar, que vivem                 
no luxo, gastando o dinheiro com casas ricamente mobiliadas, com adornos pessoais, ou             
pior ainda, com a satisfação das paixões carnais, com bebidas alcoólicas, fumo e outros              
artigos que destroem as faculdades do cérebro, desequilibram a mente e degradam a vida.              
Sobem para Deus os clamores da humanidade que perece de fome, ao mesmo tempo em               
que, por toda sorte de opressões e extorsões, os homens acumulam fortunas colossais. {T9              
11.4} 
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. {T9 12.1} 
Pensei: “Quem dera que os que desse modo estão empregando seus recursos vissem o              
seu procedimento como Deus o vê! Estão amontoando edifícios magnificentes, mas quão            
loucos são, à vista do Dominador do Universo, seus planos e projetos! Não estão estudando               
com todas as faculdades do coração e da mente, como podem glorificar a Deus. Perderam               
de vista isso que deve constituir o primeiro dever do ser humano.” {T9 12.2} 
Enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se regozijavam com ambicioso           
orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e             
provocar a inveja de seus vizinhos. Grande parte do dinheiro que assim empregavam             
havia sido alcançado por extorsões, oprimindo os pobres. Esqueciam-se de que no Céu se              
conserva registro de todas as transações comerciais; todo trato injusto, cada ato            
fraudulento, acha-se ali registrado. Tempo virá em que em suas fraudes e insolências os              
homens atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham, e aprenderão que              
há um limite para a longanimidade de Jeová. {T9 12.3} 
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. {T9 13.1} 
Fui instruída de que quando vier o tempo do Senhor, se não houver sido realizada mudança                
no coração dos soberbos, ambiciosos seres humanos, descobrirão os homens que a mão             
que fora forte para salvar, será igualmente forte para destruir. Nenhuma força terrestre             
poderá deter a mão de Deus. Não há como, na construção de edifícios, usar material que os                 
preserve da destruição quando vier o tempo determinado por Deus para fazer cair sobre os               
homens as retribuições do desrespeito à Sua lei e também da ambição egoísta. {T9 13.2} 
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… 
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 14.2} 
 
Ataque surpresa: 
“Dos três ataques que provocaram uma guerra maior para os EUA [em 1861, 1941, e 2001]                
somente um veio completamente por surpresa. … Os ataques do 11/9 foram a maior              
surpresa na história americana, e o sensação de surpresa continua já faz dez anos.”              
George Packer, “Coming Apart” em The New Yorker, Set. 2011 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Dois chifres: Ap 13:11 
 
Aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento de nossa própria nação             
[Estados Unidos]. E os chifres semelhantes aos de um cordeiro, emblemas de inocência e              
brandura, representam corretamente o caráter de nosso governo, segundo é expresso em            
seus dois princípios fundamentais: republicanismo e protestantismo. — The Spirit of           
Prophecy 4:277. {Ma 194.3} 
 
Para falar como dragão, o poder perderá o chifre republicano e protestante: 
Mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro foi vista a “subir da terra.” Em vez de                  
subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir           
em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não         
poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do Velho Mundo — esse              
mar turbulento de “povos, e multidões, e nações, e línguas.” Deve ser procurada no              
Ocidente. {GC 440.1} 
Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando             
indícios de força e grandeza, e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não                
admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz às especificações desta profecia;            
esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte.           
Reiteradas vezes, ao descreverem a origem e o crescimento desta nação, oradores e             
escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as            
mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a “subir da terra”; e, segundo os                
tradutores, a palavra aqui traduzida “subir” significa literalmente “crescer ou brotar como            
uma planta.” E, como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado.             
Escritor preeminente, descrevendo a origem dos Estados Unidos, fala do “mistério de sua             
procedência do nada” (G. A. Towsend, O Novo Mundo Comparado com o Velho), e diz:               
“Semelhando a semente silenciosa, desenvolvemo-nos em império.” Um jornal europeu, em           
1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso, que estava “emergindo”            
e “no silêncio da terra aumentando diariamente seu poder e orgulho.” — The Dublin Nation.               
Eduardo Everett, em discurso sobre os peregrinos, fundadores desta nação, disse:           
“Procuraram um local afastado, inofensivo por sua obscuridade, e seguro pela distância,            
onde a pequenina igreja de Leyden pudesse gozar de liberdade de consciência? Eis as              
imensas regiões sobre as quais, em conquista pacífica, ... implantaram os estandartes da             
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cruz!” — Discurso pronunciado em Plymouth, Mass., em 22 de dezembro de 1824. {GC              
440.2} 
“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} 
Mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro “falava como o dragão. E exerce todo o                 
poder da primeira besta na sua presença, e faz que a Terra e os que nela habitam adorem a                   
primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E ... dizendo aos que habitam na Terra que                
fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia.” Apocalipse              
13:11-14. {GC 441.2} 
Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam              
contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A “fala”              
da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos              
desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de           
sua política. A predição de falar “como o dragão”, e exercer “todo o poder da primeira                
besta”, claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que            
manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo.            
E a declaração de que a besta de dois chifres faz com “que a Terra e os que nela habitam                    
adorem a primeira besta”, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo              
ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. {GC 442.1} 
Semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios deste governo, ao          
espírito de suas instituições livres, às afirmações insofismáveis e solenes da           
Declaração da Independência, e à Constituição. Os fundadores da nação procuraram           
sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da igreja, com seu inevitável              
resultado — intolerância e perseguição. A Magna Carta estipula que “o Congresso não fará              
lei quanto a oficializar alguma religião, ou proibir o seu livre exercício”, e que “nenhuma               
prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de             
confiança pública nos Estados Unidos.” Somente em flagrante violação destas garantias à            
liberdade da nação, poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil.            
Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado                
no símbolo. É a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro — professando-se pura,              
suave e inofensiva que fala como o dragão. {GC 442.2} 
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Queda do Protestantismo 
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} 
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                
consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual, e o cumprimento perfeito de              
Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. {GC 389.3} 
Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que            
constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se           
ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais             
para este tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam              
mais clara luz. Em vão olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados.                 
Afastando-se estas corporações mais e mais da verdade, e aliando-se mais intimamente            
com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando, por fim, em              
separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo, não mais poderão                
permanecer unidos aos que são “mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo               
aparência de piedade, mas negando a eficácia dela”. {GC 390.1} 
O Capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da               
tríplice mensagem do Capítulo 14:6-12, a igreja terá atingido completamente a condição            
predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a               
separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo, e               
cumprirá a sua obra. Quando os que “não creram a verdade, antes tiveram prazer na               
iniqüidade” (2 Tessalonicenses 2:12), forem abandonados para que recebam a operação do            
erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se                 
acham abertos para recebê-la, e os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia             
atenderão ao chamado: “Sai dela, povo Meu.” Apocalipse 18:4. {GC 390.2} 
 
Quando a terra que o Senhor proveu como asilo para Seu povo, a fim de que possam                 
adorá-Lo segundo os ditames de sua própria consciência; a terra sobre a qual, por muitos               
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anos, tem sido estendido o escudo da Onipotência; a terra que Deus favoreceu, tornando-a              
depositária da religião pura de Cristo — quando essa terra, por meio de seus              
legisladores, renunciar aos princípios do protestantismo e der apoio à apostasia           
papal, falsificando a lei de Deus — então é que será revelada a obra final do homem                 
do pecado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado; por                
um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de                
Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Então será o tempo para Deus atuar               
poderosamente em favor da vindicação de Sua verdade. {Ma 179.5} 
Diz o profeta: “Vi descer do Céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a Terra se                 
iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande               
Babilônia. ... Ouvi outra voz do Céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo Meu, para não serdes               
cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos; porque os seus              
pecados se acumularam até ao Céu, e Deus Se lembrou dos atos iníquos que ela praticou.”                
Apocalipse 18:1-5. Quando os seus pecados se acumulam até ao Céu? Quando a lei de               
Deus é finalmente invalidada por legislação. Então a situação extrema do povo de Deus é               
Sua oportunidade para mostrar quem é o governador do Céu e da Terra. — The Signs of                 
the Times, 12 de Junho de 1893. {Ma 180.1} 
 
 
Queda Republicanismo 
“Existem períodos que são pontos de viradas na história das nações e da igreja. Na               
providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para esse tempo é              
dada. Se for recebida, há progresso espiritual; se for rejeitada, declínio espiritual e             
naufrágio se segue. O Senhor abriu em sua Palavra a agressiva obra do evangelho, assim               
como foi no passado, e como será no futuro, mesmo nas cenas de fechamento do conflito                
quando os agentes de Satanás farão seu último movimento maravilhoso.” The Bible Echo,             
August 26, 1895 par. 10 
 
“The reality of democratic freedom is only tested during times of crisis. In the crisis               
emanating from September 11 American democracy has performed rather badly. In the            
name of combating terrorism important freedoms are being dismantled. Political groups can            
now be placed under surveillance, infiltrated, and even disrupted merely for opposing            
government policy. The rights of non-citizens have been severely abridged. They can now             
be arrested and detained just for engaging in constitutionally protected speech. If suspected             
of harboring a terrorist, a non-citizen can be tried in secret by a military tribunal.” Tom Mayer,                 
“Some Consequences of September 11”, Department of Sociology, University of Colorado at            
Boulder, October 2002,   
http://www.colorado.edu/FacultyGovernance/JOURNAL/ARCHIVE/Mayer1002.html 
 

“USA PATRIOT Act (em português, Ato Patriota)referido nos editorias em português como            
"Lei Patriótica, é o Decreto que foi assinado pelo presidente George W. Bush logo depois do                
11 de Setembro de 2001, em 26 de Outubro de 2001. 

Permite, entre outras medidas, que órgãos de segurança e de inteligência dos EUA             
interceptem ligações telefônicas e e-mails de organizações e pessoas supostamente          
envolvidas com o terrorismo, sem necessidade de qualquer autorização da Justiça, sejam            
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elas estrangeiras ou americanas. Após várias prorrogações durante o governo de George            
Bush, em 27 de Julho de 2011, o presidente Barack Obama sancionou a extensão do USA                
PATRIOT Act, ("Lei Patriótica" nos jornais de língua portuguesa),por mais quatro anos - até              
27 de julho de 2015. 

Em junho de 2015, várias provisões desta lei expirariam. O congresso então aprovou o USA               
Freedom Act, para substituir o Ato Patriota. Apesar de manter algumas provisões da antiga              
lei, o Freedom Act traz diversas mudanças, como de manuseamento de dados e quem pode               
guardar informações obtidas pela NSA.”     
https://pt.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act#cite_note-freedom-9 

 

Crise na igreja:  

“The Adventist world church created the International Board of Ministerial and           
Theological Education (IBMTE) in September 2001 , designed to provide overall guidance            
and standards to the professional training of pastors, evangelists, theologians, teachers,           
chaplains and other denominational employees involved in ministerial and religious          
formation, or spiritual formation, in each of the church’s 13 regions around the world.              
Spiritual formation is not a new idea or concept, and “a lot of Protestants are in the same                  
boat—we are rediscovering it,” says Dr. Jon Dybdahl , president of Walla Walla College, an               
Adventist institution in Washington State. And, he adds, the Adventist Church has some             
work to do. “Traditionally the Adventist Church has emphasized intellectual truth and            
accepting certain facts and ideas about God,” Dybdahl says. “At least in many places it has                
not talked so much about the importance of directly experiencing God . The difference is               
between knowing about God and knowing God. Sometimes what we teach people is             
knowing about God ... That’s part of the nature of things. It’s much easier to communicate a                 
fact than it is to wield people to experience .” ADVENTIST NEWS NETWORK®, the official               
news service of the Seventh-Day Adventist World Church. 
http://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2004-02-02/ann-feature-church-congregation-i
ncrease-focus-on-spiritual-formation/  
 
"Instruction in Spiritual Formation was officially made a requirement for all Seventh-day            
Adventist clergy, teachers and chaplains in the document released by the IBMTE in             
September of 2001. In the document it is most often called “religious formation”. You can               
access the full document here."     
https://drive.google.com/file/d/1gz36tUeVz_hsH4vx3ollNehYGZE6ACZR/view 
 
Partes do livro “Hunger” de John Dybdal: 
“With the rising popularity in North America and Europe of Eastern and New Age religions,               
questions about meditation have increased. Something that many Christians may earlier           
have simply neglected they now fear as a subtle way to bring false teaching into the church.  
 
My response is that meditation is like music. A powerful tool for either good or evil, it can be                   
God’s means for growth and inspiration or the devil’s instrument of deception and             
destruction. Let us look then at the distinctions between Eastern/New Age meditation and             
true Christian meditation. The differences stem from contrasting concepts of God…At times            
we will notice occasional similarities between Eastern and Western meditation. Some           
postures or actions can benefit both types.” 
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“Another method of simple praying is the use of one’s own breathing, a form often called the                 
breath prayer. Since most religious traditions practice it, can we consider it Christian? Yes, if               
the content and context are Christian. The way I use the prayer for myself is to pray for the                   
infilling of the Holy Spirit. I simply say as I inhale, “Spirit of the living God” and as I                   
exhale, “Fall afresh on me!” I find the combination of the words with my breath very                
powerful, especially as I remember that “spirit” means “wind” or “breath.” 
“One powerful tool for meditation is breath prayer. Many of us exclusively associate this              
method with Eastern Religions. But it is also a venerable ancient method used in Christian               
meditation. It has similarities to the Eastern methods on a physical and psychological level,              
but has its own distinct Christian flavor and tone from a theological and mystical              
perspective… 
With both Christian and non Christian expressions some bodily posture is recommended            
that will enable the practitioner to stay relatively still and quiet for an extended period of                
time, say twenty to thirty minutes.  
How do we do it? I teach that we must first find a quiet place that will be relatively free from                     
intrusion for the meditation time. Next we sit either in the traditional cross-legged             
position or in a straight back chair with feet flat on the ground.” 
http://amazingdiscoveries.org/ad-newsletter-archive-summer-2009-Hunger  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ezequiel 37 
 
 
Gn 2:7 Processo de duas etapas a formação de Adão 
Primeiro junta o corpo e depois dá a vida. 
 
Essa analogia dos ossos secos não se aplica somente ao mundo, mas também aos que               
têm sido favorecidos por grande luz; pois eles são também semelhantes aos esqueletos do              
vale. Têm a forma de homens, a estrutura do corpo, mas não têm vida espiritual. A parábola                 
não deixa, porém, os ossos secos meramente ligados em forma de homens; pois não basta               
que haja simetria de membros e feições. O fôlego de vida tem de vivificar os corpos, para                 
que possam ficar em pé e pôr-se em atividade. Esses ossos representam a casa de Israel,                
a igreja de Deus, e a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. O                 
Senhor precisa soprar sobre os ossos secos, para que vivam. {RP 44.3} 
  
Ossos secos = IASD 
  
A este tempo deve ser dada a mensagem de Laodiceia, para despertar uma igreja letárgica.               
Que o pensamento da brevidade do tempo vos estimule o diligente e incansável esforço.              
Lembrai-vos de que Satanás desceu com grande poder, para operar com todo engano da              
injustiça naqueles que perecem. {ME1 196.1} 
  
Ez 37:1-14 
  
v. 1-2 Trevas – ossos estavam mortos 
  
“Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas                
as nossas necessidades.” EF 189.1 
  
v. 4 “Profetiza sobre estes ossos..” 
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“Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma              
experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas          
abertas do Céu que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem                 
desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de               
coração.” TM 114.3 
  
v. 5 Promessa: “Entrar em vós o espírito” - em inglês “breath” 
Ez 36:26-27 - quando um coração novo é dado, é dado o espírito e isso produz uma                 
mudança de vida. Só Deus pode realizar essa obra.  
 
Una de las más fervientes oraciones registradas en la Palabra de Dios es la de David                
cuando suplicó: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio”. La respuesta de Dios frente a una                 
oración tal es: Te daré un corazón nuevo. Esta es una obra que ningún hombre finito                
puede hacer. Los hombres y mujeres deben comenzar por el principio: buscar a Dios con               
sumo fervor en procura de una verdadera experiencia cristiana. Deben sentir el poder             
creador del Espíritu Santo. Deben recibir el nuevo corazón, es decir tienen que             
mantenerlo dócil y tierno por la gracia del cielo. Debe limpiarse el alma del espíritu egoísta.                
Deben trabajar fervientemente y con humildad de corazón, acudiendo cada uno a Jesús en              
busca de conducción y valor. Entonces el edificio, debidamente ensamblado, crecerá           
hasta ser un templo santo en el Señor.—Comentario Bíblico Adventista 4:1186. 
  
Um coração novo, é uma nova mente, é produzido pela recepção e entendimento da              
verdade. (ossos estavam mortos porque não tinham entendido a verdade, não possuiam um             
novo coração).  
 
As palavras: “E vos darei um coração novo” (Ezequiel 36:26) querem dizer: “E vos darei               
um novo entendimento.” Esta mudança de coração é sempre seguida de uma clara             
concepção do dever cristão, do entendimento da verdade. A clareza de nossa visão             
quanto à verdade será proporcional à compreensão que tivermos da Palavra de Deus. —              
Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, 452 (1913), [no inglês]. {MCP2 670.3} 
É preciso que a transformadora graça de Deus tome completa posse de nossas faculdades              
mentais. Podemos pensar o mal, podemos continuar a conservar a mente em coisas             
objetáveis, mas que nos fará isso? Conformará toda nossa vida naquilo a que estamos              
olhando. Mas contemplando a Jesus, somos transformados a Sua semelhança. O servo do             
Deus vivo olha com certa finalidade. Os olhos são santificados, e santificados os ouvidos, e               
os que fecharem os olhos e ouvidos para o mal serão transformados. — Manuscrito 17,               
1894. {MCP2 670.4} 
 
Ao falar Jesus do novo coração, refere-Se Ele à mente, à vida, ao ser todo. Ter uma                 
mudança de coração é retirar as afeições do mundo, e uni-las a Cristo. Ter um coração                
novo é possuir nova mente, novos propósitos, motivos novos. Qual é o sinal de um               
coração novo? — A vida transformada. Há um morrer dia a dia, hora a hora, para o                 
egoísmo e o orgulho. {MJ 72.2} 
  
O Espírito de Deus não cria faculdades novas no homem convertido, mas opera decidida              
mudança no emprego dessas faculdades. Quando mente, alma e coração se transformam,            
não é dada ao homem nova consciência, mas sua vontade é submetida a uma consciência               
renovada, cujas sensibilidades adormecidas são despertadas pela operação do Espírito          
Santo. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, 44 (1899); Nossa Alta Vocação, 102.              
MCP2 692.3 
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(o Espírito também representa o refrigério, a chuva serôdia, que é uma mensagem DT 32:2) 
 
Processo de duas etapas: 
  
v. 7-8 1MA ossos se juntam 
preparação para estarem de pé:  
 
“No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o               
complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia; o outro uma revelação. O livro que foi                 
selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O                 
anjo ordenou: “E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo”.                 
Daniel 12:4.” {AA 326.3} 
 
Está se referindo a Dn 11:40-45 : 
  
Livro de Daniel foi selado em Dn 12 
Foi desselado no nascimento de Cristo (TdF nesse movimento de reforma) 
Voltou a ser selado em Dn 9:24 no final das 70 semanas (apedrejamento de Estevão) 
Foi desselado em 1798 (CS 356.3) 
Voltou a ser selado em 1863 (Sonho de Miller começa com a publicação da chart não                
endossada) 
  
Então a porção de Daniel que estava selada para nós é que produzirá um reavivamento dos                
ossos. 
“Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma              
experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas          
abertas do Céu que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem                 
desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de               
coração.” {TM 114.3} 
“Os cristãos devem estar-se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como               
terrível surpresa, e essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da Palavra de              
Deus e pelo viver em conformidade com os seus preceitos. [...] Deus pede um reavivamento               
e uma reforma.” — Profetas e Reis, 626. {SC 30.6}  
 
 
Na mensagem do primeiro anjo os homens são chamados a adorar a Deus, nosso Criador,               
que fez o mundo e tudo quanto nele há. Eles têm rendido homenagem a uma instituição do                 
Papado, anulando a lei de Jeová, mas deve haver um aumento do conhecimento nesse              
assunto. {ME2 106.1} 
 
 
 
Pela estrutura do livro de Daniel, vemos que cada vez mais nos detalha sobre o papado e                 
em Daniel 11:40-45 trata justo disso. 
  
  
v. 9-11 2MA Os Espírito é recebido (O Espírito vem dos 4 ventos) 
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Anjos estão segurando os quatro ventos, representados como um cavalo furioso procurando            
soltar-se, e arremeter sobre a face de toda a Terra, levando destruição e morte em sua                
esteira. ... {ME3 409.1} 
Digo-vos no nome do Senhor Deus de Israel que todas as influências maléficas e              
desalentadoras estão sendo dominadas por mãos de anjos invisíveis, até que todos os que              
labutam no temor e amor de Deus sejam selados em suas frontes. — Carta 138, 1897.                
{ME3 409.2} 
 
“Anjos seguram os quatro ventos, representados como um cavalo bravo, que se solta e              
quer correr sobre toda a face da terra, trazendo com ele destruição e morte. 
Devemos dormir, considerando o fato que estamos na beira da vida eterna? Devemos             
continuar embotados, frios e sem vida? Ah, se pudéssemos em nossas igrejas ter o              
Espírito de Deus e o Seu fôlego, soprado ao Seu povo, para que tenham solo firme                
debaixo dos seus pés e possam viver… Precisamos levantar agora e brilhar, porque             
nossa luz já chegou e a glória do Senhor passou para nós. Não temos tempo para ficar                 
conversando sobre nós mesmo, não há tempo de continuar sendo como uma planta             
sensível que não se pode nem tocar porque senão ela encolheria.” 20MR, 216-217 
 
_________________________________________________________________________ 
 
O Julgamento dos Vivos 
 
 
Todos os movimentos de Reforma têm um juízo dos vivos. 
 
Ec 8:5 “O coração do sábio discernirá o tempo e o juízo.”  

 

Ap 11:15-18 

 

Quem são julgados agora: 

No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e             
arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram              
transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim,               
no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem                
considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui             
obra distinta e separada, e ocorre em ocasião posterior. “É tempo que comece o              
julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles                
que são desobedientes ao evangelho?” 1 Pedro 4:17. {GC 480.1} 

 

As coisas acontecem na Terra em harmonia com as coisas celestiais: 

Do Santo dos Santos, prossegue a grandiosa obra de instrução. Os anjos de Deus estão-se               
comunicando comigo. Cristo oficia no santuário. Nós não O acompanhamos até o interior do              
santuário como deveríamos. Cristo e os anjos atuam no coração dos filhos dos homens. A               
igreja do Céu, unida à igreja da Terra, está combatendo o bom combate neste mundo. Deve                
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haver uma purificação da alma aqui na Terra, em harmonia com a purificação do              
santuário no Céu, efetuada por Cristo. — Carta 37, 1887. {Ma 252.4} 

Daniel 9: 31dC Cristo passa do pátio para o santíssimo 

Daniel 8: 1844 Cristo passa do santo para o santíssimo 

 

 

 

Em 1844 nosso grande Sumo Sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste,             
para iniciar a obra do juízo investigativo. Os casos dos justos mortos têm estado a passar                
em revista diante de Deus. Quando esta obra se completar, o juízo deve ser              
pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos, quão importantes são estes solenes           
momentos! Cada um de nós tem um caso impendente no tribunal celeste. Temos,             
individualmente, de ser julgados pelos atos praticados no corpo. No serviço simbólico,            
quando era efetuada a obra da expiação pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo do              
santuário terrestre, requeria-se do povo que afligisse sua alma diante de Deus, e             
confessasse seus pecados, para que fossem expiados e apagados. Será exigido menos            
de nós neste dia antitípico de expiação, quando Cristo está intercedendo por Seu             
povo no santuário celeste, e deverá ser proferida a decisão final, irrevogável sobre             
cada caso? {ME1 125.1} 

Daniel 11-12: Cristo sai do santíssimo (Miguel se levanta) 

 

“Expiados e apagados”:  

At 3:19 Quando vem a chuva serôdia 

Quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, então os pecados             
da alma penitente que recebeu a graça de Cristo e venceu pelo sangue do Cordeiro               
serão removidos dos registros celestiais e colocados sobre Satanás, o bode emissário, o             
originador do pecado, e para sempre não virão mais à lembrança contra ela. ... Quando               
terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, quando forem                
glorificados os santos de Deus, então, e só então, será seguro afirmar que estamos salvos               
e sem pecado. — The Signs of the Times, 16 de Maio de 1895. {ME3 355.5} 

 

Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do               
Espírito Santo — quando o poderoso anjo descer do Céu, e se unir com o terceiro anjo                 
na conclusão da obra para este mundo; minha mensagem é que nossa única segurança é               
estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo.            
Cristo nos disse que vigiássemos; “porque o Filho do homem há de vir à hora em que não                  
penseis”. “Vigiai e orai” é a recomendação a nós dada por nosso Redentor. Dia a dia                
devemos buscar a iluminação do Espírito de Deus, para que faça Sua obra na alma e no                 
caráter. Oh! quanto tempo tem sido desperdiçado em dar atenção a coisas frívolas!             
Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados          
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quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. — The Review and              
Herald, 29 de Março de 1892. {ME1 192.1} 

 

 

 
 
Fim da 3MA: 
Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O               
poder de Deus havia repousado sobre Seu povo; tinham cumprido a sua obra, e              
encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham            
recebido a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, e se reanimara o               
vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado              
e enraivecido os habitantes da Terra que não quiseram receber a mensagem. {PE 279.1} 
Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no Céu. Um anjo com um tinteiro de                  
escrivão ao lado voltou da Terra, e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos                  
estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca,               
a qual contém os Dez Mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande               
voz disse: “Está feito.” E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene                 
declaração: “Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo; o             
justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.” Apocalipse 22:11.              
{PE 279.2} 
Cada caso fora decidido para vida ou para morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no              
santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos, e a seguir pelos justos              
vivos. Cristo recebera Seu reino, tendo feito expiação pelo Seu povo, e apagado os seus               
pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do Cordeiro estavam            
consumadas. E o reino e a grandeza do reino sob todo o Céu foram dados a Jesus e aos                   
herdeiros da salvação, e Jesus deveria reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores.               
{PE 280.1} 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Selamento 

 

O selamento e a marca da besta ocorrem ao mesmo tempo: 

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. {GC 605.2} 
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Selamento/marca da besta ainda não ocorreu(Quando ocorre?): 

Se a iluminação da verdade vos foi apresentada, revelando o sábado do quarto             
mandamento, e mostrando que não há na Palavra de Deus fundamento para a observância              
do domingo, e não obstante vos apegais ao falso dia de repouso, recusando santificar o               
sábado a que Deus chama “Meu santo dia”, (Isaías 58:13) recebeis o sinal da besta.               
Quando ocorre isso? Ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar             
no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única               
palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, consentis em               
receber o sinal da besta, e rejeitais o selo de Deus. — Evangelismo, 235. {Ma 212.7} 
 

No decreto será colocado o selo e o caráter estará sem mancha: 

Que estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o                
mundo, estão-se amoldando ao modelo mundano, e preparando-se para o sinal da besta.             
Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus, e purificam a alma pela                
obediência à verdade, estão recebendo o molde divino, e preparando-se para receber na             
fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto, e o selo for aplicado, seu caráter                
permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. {T5 216.1} 
Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um                 
homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher              
cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de               
língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados              
diante de Deus — candidatos para o Céu. Pesquisem as Escrituras por vocês mesmos,              
para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente. {T5 216.2} 

 

Para terminar a obra, Deus derramará Seu Espírito: 

Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o               
derramamento do Espírito de Deus. Anjos do Céu, encontrar-se-ão em nosso meio. —             
Mensagens Escolhidas 1:111. {Ma 213.3} 
 

Pelo poder de Deus seremos transformados e então selados: 

É chegado o tempo em que podemos esperar que o Senhor faça grandes coisas por               
nós. Nossos esforços não devem afrouxar nem enfraquecer. Devemos crescer em graça e             
no conhecimento do Senhor. Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do              
povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Anjos do Céu,             
encontrar-se-ão em nosso meio. O presente é um tempo de adaptação para o Céu, quando               
precisamos andar em inteira obediência a todos os mandamentos de Deus. — Carta 30,              
1907. {ME1 111.3} 

Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a              
medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando Sua plenitude,             
chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de Seu caráter? Quando os              
servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo               
relator declarará: “Feito está!” Eles estarão completos nAquele a quem pertencem pela            
criação e pela redenção. — Manuscrito 148, 1899. {ME3 427.2} 
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Quando as nações estão iradas, embora contidas, é que o Espírito Santo é enviado para               
preparar o povo: 

Esta visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do advento               
observando o sábado, e desses somente uns poucos supunham que sua observância era             
de suficiente importância para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os                
incrédulos. Agora o cumprimento desta visão está começando a ser visto. O “início do              
tempo de angústia” ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a                
ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário.              
Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a              
Terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro               
anjo. Nesse tempo a “chuva serôdia”, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá,              
para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no                  
período em que as sete últimas pragas serão derramadas. {PE 85.3} 

 

Ap 7 = Ap 10 = Ap 18 - Deus envia um anjo com luz à Terra enquanto 4 anjos são restritos 

 
Ap 7 
 
Ap 10: 4 anjos retidos 

- Ap 9:14-15 - 1840 desce o anjo de Apocalipse 10(Anjo com o livrinho = chuva) e as                 
guerras das trombetas são retidas 

 
Ap 18: 4 anjos retidos para a obra do selamento - (explicação da página 7) 
 
 

Quando Cristo intercede por Seu povo, Deus envia luz a Cristo: 

Vi quatro anjos que tinham uma obra a fazer na Terra, e estavam em vias de cumpri-la.                 
Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os           
remanescentes, levantou então as mãos, e com voz de profunda compaixão, exclamou:            
“Meu sangue, Pai, Meu sangue! Meu sangue!” Vi então que, de Deus que estava sentado               
sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e           
derramava-se em redor de Jesus. Vi, a seguir, um anjo com uma missão da parte de                
Jesus, voando celeremente aos quatro anjos que tinham a obra a fazer na Terra, agitando               
para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz:                
“Segurai! Segurai! Segurai! até que os servos de Deus sejam selados na fronte!” {PE 38.1} 

 

Ap 1:1 Deus - Jesus - Anjo - Servo: 

O que quer dizer quando uma luz passa do Pai para o Filho: 

A luz que passa é uma mensagem/ poucos recebem / grande glória  

 

Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e                  
admirei Sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de               
gloriosa luz O cobria. Perguntei a Jesus se Seu Pai tinha forma dEle, Jesus disse que sim,                 
mas eu não poderia contemplá-Lo, pois disse: “Se uma vez contemplares a glória de Sua               
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pessoa, deixarás de existir.” Perante o trono vi o povo do advento — a igreja e o mundo. Vi                   
dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto outro           
permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam            
suas orações e olhavam para Jesus; então Jesus olhava para Seu Pai, e parecia estar               
pleiteando com Ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Vi                    
então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho e do Filho ela se                 
irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos              
saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na; outros eram descuidados e não estimavam             
a luz, e se afastava deles. Alguns apreciavam-na, e iam e se curvavam com o pequeno                
grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante                 
brilhava com glória. {PE 54.2} 

 

Depois do selamento termina o tempo de graça:  

Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no Céu. Um anjo com um tinteiro de                  
escrivão ao lado voltou da Terra, e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos                  
estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da              
arca, a qual contém os Dez Mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com               
grande voz disse: “Está feito.” E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus               
fez a solene declaração: “Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda             
sendo imundo; o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.”               
Apocalipse 22:11. {PE 279.2} 

 

Cada caso fora decidido para vida ou para morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no              
santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos, e a seguir pelos justos              
vivos. Cristo recebera Seu reino, tendo feito expiação pelo Seu povo, e apagado os              
seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do Cordeiro estavam             
consumadas. E o reino e a grandeza do reino sob todo o Céu foram dados a Jesus e aos                   
herdeiros da salvação, e Jesus deveria reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores.               
{PE 280.1} 

 

                         11-09                 Chuva serôdia / Selamento                       FPG 

Juízo dos mortos |---------------------------------------------------------------------------| Reino recebido 

                                                           Juízo dos Vivos 

 

Se ata o trigo quando ele está maduro, somos selados quando estamos maduros (o que faz                
amadurecer é a chuva):  

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} 

 

22 



 

 

Ez 9:1-4 

Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no Céu. Um anjo com um tinteiro                 
de escrivão ao lado voltou da Terra, e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os                  
santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar             
diante da arca, a qual contém os Dez Mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos               
e com grande voz disse: “Está feito.” E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando                
Jesus fez a solene declaração: “Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo             
ainda sendo imundo; o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a               
santificar-se.” Apocalipse 22:11. {PE 279.2} 

 

 Condição do povo antes do período de selamento: 

“Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da              
cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão.” {T5 207.2} 
-Jesus está para fazer o juízo: 
“E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E                 
disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um                
sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as               
abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela               
cidade após ele, e feri; não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos,               
mancebos, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los; mas a todo o homem que               
tiver o sinal não vos chegueis; e começai pelo Meu santuário. E começaram pelos homens               
mais velhos que estavam diante da casa.” Ezequiel 9:1, 3-6. {T5 207.3} 
-As pessoas estão recusando seus privilégios: 
Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial, a fim de usar vestes de                
vingança, e derramar Sua ira em juízo sobre aqueles que não corresponderam à luz que               
Deus lhes deu. “Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração                   
dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal.” Eclesiastes 8:11. Em              
vez de se sensibilizarem pela paciência e longanimidade que o Senhor tem exercido para              
com eles, os que não temem a Deus nem amam a verdade, fortalecem o coração no                
mau caminho. Há, porém, limites até para a longanimidade de Deus, e muitos estão              
ultrapassando tais limites. Sobrepujaram os limites da graça, e portanto Deus deve intervir e              
reivindicar Sua honra. {T5 207.4} 
Disse o Senhor acerca dos amorreus: “E a quarta geração tornará para cá; porque a medida                
da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.” Gênesis 15:16. Posto que essa nação se               
salientasse por sua idolatria e corrupção, não havia contudo enchido a taça de sua              
iniqüidade, e Deus não queria dar a ordem para sua destruição completa. O povo deveria               
ver o poder divino manifestado de maneira destacada, para que ficasse sem desculpa. O              
compassivo Criador desejava suportar-lhes a iniqüidade até à quarta geração. Então, se            
não se visse mudança para melhor, Seus juízos cairiam sobre eles. {T5 208.1} 
Com infalível precisão, o Ser infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas               
as nações. Enquanto Sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, essa            
conta permanecerá aberta; quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus             
fixou, começa o ministério de Sua ira. Encerra-se a conta. Cessa a paciência divina. Não               
mais há intercessão de misericórdia. {T5 208.2} 
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O profeta, olhando através dos séculos, teve uma revelação a respeito desse tempo. As              
nações da atualidade têm recebido misericórdias inéditas. As mais escolhidas bênçãos de            
Deus lhes foram concedidas, mas ao seu débito se acham registrados crescente orgulho,             
cobiça, idolatria, menosprezo de Deus e vil ingratidão. Estão a passos rápidos encerrando             
sua conta com Deus. {T5 208.3} 
Mas o que me faz tremer é o fato de que aqueles que têm recebido maior luz e privilégios                   
tornaram-se contaminados pela iniqüidade que prevalece. Influenciados pelos injustos que          
os cercam, muitos dos que professam a verdade se tornaram frios e são levados ao sabor                
das fortes correntes do mal. O geral escárnio lançado contra a verdadeira piedade e              
santidade, leva os que não se acham intimamente ligados a Deus a perder a reverência por                
Sua lei. Se seguissem a luz e de coração obedecessem à verdade, essa santa lei lhes                
pareceria até mais preciosa quanto mais é desprezada e rejeitada. Ao tornar-se mais claro o               
desrespeito à lei de Deus, torna-se mais distinta a linha de demarcação entre seus              
observadores e o mundo. O amor aos preceitos divinos aumenta da parte de algumas              
pessoas, ao mesmo tempo que aumenta o desprezo por parte de outras pessoas. {T5              
209.1} 
- A crise vai chegar: 
A crise está se aproximando rapidamente. Os acontecimentos rapidamente se          
intensificam demonstrando que o tempo do castigo divino se aproxima. Conquanto Lhe            
repugne punir, não obstante castigará, e rapidamente. Aqueles que andam na luz verão             
sinais do perigo que se aproxima; mas não deverão sentar-se em silenciosa e             
despreocupada expectativa de ruína, conformando-se com a crença de que Deus abrigará            
Seu povo no dia da ira. Longe disso, deverão compreender que é seu dever trabalhar               
diligentemente para salvar outros, esperando, com grande fé, auxílio da parte de Deus. “A              
oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” Tiago 5:16. {T5 209.2} 
- a igreja está agindo segundo a maneira do mundo:  
O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que o perigo e a                 
crise da igreja crescem, o grupo que permanece na luz estará suspirando e clamando por               
causa das abominações cometidas na Terra. Mais especialmente, porém, suas orações           
subirão em favor da igreja porque seus membros estão agindo segundo a maneira do              
mundo. {T5 209.3} 
As fervorosas orações desses poucos fiéis não serão em vão. Quando vier o Senhor para               
exercer vingança, virá também como protetor de todos os que conservaram pureza de fé e               
se guardaram incontaminados do mundo. É nessa ocasião que Deus prometeu vingar Seus             
escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora Ele Se demore em defendê-los. {T5                 
210.1} 
A ordem é: “Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as                  
testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se                
cometem no meio dela.” Ezequiel 9:4. Esses que suspiram e gemem haviam estado a              
pregar as palavras da vida; haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que             
estavam desonrando a Deus, arrependeram-se e humilharam o coração diante dEle. Mas a             
glória do Senhor apartara-se de Israel; se bem que muitos ainda mantivessem os aspectos              
formais da religião, faltava Seu poder e Sua presença. {T5 210.2} 
Ao tempo em que Sua ira se manifestar em juízos, esses humildes e devotados seguidores               
de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime                 
em lamentos e pranto, reprovações e advertências. Ao passo que outros procuram lançar             
uma capa sobre o mal existente, e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte,               
os que têm zelo pela honra de Deus e amor às pessoas, não se calarão a fim de conseguir                   
o favor de ninguém. Seu espírito justo aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos                
dos ímpios. São impotentes para deter a impetuosa torrente da iniqüidade, e assim se              
enchem de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos               
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próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamentam-se e afligem o espírito            
porque se encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie.              
O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar a reprovação, é espezinhado, ao passo que os                
servos de Satanás triunfam. Deus é desonrado, a verdade tornada de nenhum efeito. {T5              
210.3} 
A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os               
pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona Seus              
mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos: “Passai pela cidade após             
ele, e feri; não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, e virgens,                
e meninos, e mulheres, até exterminá-los; mas a todo homem que tiver o sinal não vos                
chegueis; e começai pelo Meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que             
estavam diante da casa.” Ezequiel 9:5, 6. {T5 211.1} 
- A primeira a sentir a punição é a igreja: 
Vemos aí que a igreja — o santuário do Senhor — foi a primeira a sentir o golpe da ira de                     
Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de                 
depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se            
no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações              
do poder de Deus, como nos dias da antigüidade. Os tempos mudaram. Estas palavras              
fortaleceram-lhes a incredulidade, e dizem: O Senhor não fará bem nem mal. É demasiado              
misericordioso para visitar Seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de               
pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus               
suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não               
querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos,              
jovens e crianças, todos perecerão juntos. {T5 211.2} 
As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam era tudo quanto podia ser              
discernido por olhos finitos, mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocavam            
o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se encobertos. O grande Esquadrinhador dos              
corações sabe de todo pecado cometido secretamente pelos obreiros da iniqüidade. Essas            
pessoas chegam a sentir-se seguras em seus enganos e, por causa da longanimidade             
divina, dizem que o Senhor não vê, e depois procedem como se Ele houvesse abandonado               
a Terra. Ele, porém, irá expor a hipocrisia e revelar perante outros os pecados que               
ocultavam com tanto cuidado. {T5 211.3} 
Nenhuma superioridade de classe, dignidade ou sabedoria humana, nenhuma posição no           
serviço sagrado, guardará os homens de sacrificar o princípio quando abandonados a seu             
próprio, enganoso coração. Aqueles que têm sido considerados como dignos e justos,            
demonstram-se cabeças de facção na apostasia, e exemplos na indiferença e no abuso das              
misericórdias de Deus. Ele não tolerará por mais tempo seu ímpio procedimento, e em Sua               
ira, os tratará sem misericórdia. {T5 212.1} 
- A igreja se aparta de Deus 
É com relutância que o Senhor retira Sua presença daqueles que foram abençoados             
com grande luz e experimentaram o poder da Palavra em ministrar aos outros. Foram              
antes servos fiéis, favorecidos com Sua presença e guia; mas dEle se apartaram e              
induziram outros ao erro, e caíram, portanto, no desagrado divino. {T5 212.2} 
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