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Movimento Reformatório 144.000 
 

NOTAS II 
 

 
17. "A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o evangelho 
eterno, o mesmo evangelho que foi declarado no Éden quando Deus disse à 
serpente: “Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua 
descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar "(Gênesis 3:15)." 
{ME2 106-2} 
 
18. “Caim e Abel, filhos de Adão, eram muito diferentes em caráter... Esses irmãos 
foram provados, assim como o fora Adão antes deles, para mostrar se creriam na 
Palavra de Deus e a obedeceriam.” {PP 40.2}. 
  
19. "Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o fim dos 
tempos." {PP 41.4}.  
 
20. "O fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em que se 
dividem os adoradores de Deus. Seus primeiros representantes encontram-se nos 
dois primeiros filhos nascidos neste mundo" {PJ 75.6}.  
 
21. “Ele disse: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o 
tempo do fim.” Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os 
ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios 
entenderão.” Dn 12:9-10 
 
Nota: O Evangelho eterno é o mesmo do início até o fim da história terrestre. O 
propósito de Deus é produzir, através do evangelho, uma separação entre duas 
classes de adoradores (os sábios e os ímpios), testando-os com uma 
mensagem profética em um processo de três etapas. Em cada um dos 
movimentos reformatórios as consequências eternas desta separação são 
reveladas. 
 
22. “Mas eu vos digo a verdade: que vos convém que eu vá; pois se eu não for, o 
Consolador não virá para vós outros; mas se eu for eu o enviarei. E quando ele vier, 
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.” Jo 16:7 
 
23. “A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e 
encontramo-nos agora sob a proclamação da terceira; mas todas as três mensagens 
devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes 
que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela pena e pela 
palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem, e a aplicação 
das profecias que nos trazem à mensagem do terceiro anjo. Não pode haver 
terceira sem primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em 
publicações, em discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que 
aconteceram e as que hão de acontecer.”  {ME2 104.3}  
 
24. “Deus deu as mensagens de Apocalipse 14  seu lugar na linha da profecia, e a 
sua obra não vai cessar até o fim da história da Terra. As primeiras e segunda 
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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 Materials 804.3}  

25. “Vi, anjos, no Céu, indo apressadamente de um lado para outro, descendo à 
Terra, e ascendendo de novo ao Céu, preparando-se para a realização de algum 
acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para 
descer à Terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo, e dar poder e força à 
sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e, descendo 
ele, a Terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou 
por toda parte, ao clamar ele poderosamente, com grande voz: “Caiu, caiu a grande 
Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo 
e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.” Apocalipse 18:2. A 
mensagem da queda da Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida 
com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 
1844. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da 
mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. E o povo 
de Deus assim se prepara para es- tar em pé na hora da tentação que em breve 
devem enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, e uniram-se 
destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo.” {PE, 277}  

26. “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.” {RH, April 21, 1891}  

27. “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 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} 

28. “E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia.” No Oriente a chuva temporã cai 
no tempo da semeadura. Ela é necessária, para que a semente possa germinar. Sob 
a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da 
estação, a chuva serôdia amadurece o grão, e o prepara para a foice. O Senhor 
emprega essas operações da Natureza para representar a obra do Espírito 
Santo. {EF 183.1} 
 
29. “Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente 
germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para 
levar avante, de um estágio para outro, o processo de crescimento espiritual. O 
amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de 
Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser 
aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança 
de Cristo”. {EF 183.2} 
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 30. “As profecias que foram cumpridas no derramamento da chuva temporã no 
início da pregação do evangelho vão ser novamente cumpridas no término com o 
derramamento da chuva serôdia. Esses são os tempos do refrigério esperado pelo 
apóstolo Pedro. (At 3:19-20)- {GC, p. 612}  
 
 31. “Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e 
venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor”.  
 At 3:19 
 
32. “Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me 
enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e 
disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.” Jo 20:21-22 

 33. “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} Spirit of Prophecy 
 
34. “Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Não tem 
obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as 
falhas sejam supridas pela chuva serôdia... Só os que estiverem vivendo de acordo 
com a luz que tem recebido, poderão receber maior luz. A não ser que estejamos 
nos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs 
não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. 
Pode ser que a chuva serôdia esteja sendo derramada nos corações ao nosso 
redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos.“ {TM 507.1}  
 
35. “A chuva serôdia deve cair sobre o povo de Deus. Um anjo poderoso 
descerá do céu e toda a terra será iluminada com a sua glória. Estamos prontos 
para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo? Estão nossos vasos prontos para 
receber o orvalho celestial? Temos impureza e pecado no coração? Se assim for 
vamos limpar o templo da alma e nos preparar para os aguaceiros da chuva serôdia. 
O refrigério pela presença do Senhor nunca virá à corações cheios de impurezas. 
Que Deus nos ajude a morrer para o eu e que Cristo, a esperança da glória, nasça 
em nosso coração.” {RH April 21, 1891, par. 11} 
 
36. “E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a 
terra foi  iluminada com a sua glória.” Ap 18:1  
 
37. “Como chega a palavra que tenho declarado que Nova York esta a ponto de ser 
varrida por um maremoto? Isto eu nunca disse. Eu disse que enquanto eu olhava 
para os grandes edifícios, erguendo-se andar sobre andar, oh terrível cena 
acontecerá, quando o Senhor levantar para sacudir terrivelmente a terra... Então as 
palavras de Apocalipse 18:1 a 3 serão cumpridas.” {RH July 5, 1906, par. 14} 
 
38. “Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, que se cumprem rapidamente, 
declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas…  
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 
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que esses edifícios seriam à prova de fogo, e haviam sido construídos para glorificar 
seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto, e neles era 
empregado o mais precioso material. Aqueles a quem essas construções pertenciam 
não perguntavam a si mesmos: “Como melhor poderemos glorificar a Deus?” O 
Senhor não fazia parte de suas cogitações … A cena que em seguida passou 
perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, 
supostamente à prova de fogo, e diziam: “Estão perfeitamente seguros.” Mas esses 
edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra 
incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam 
fazer funcionar as máquinas… O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A 
profecia do capítulo onze de Daniel atingiu quase o seu cumprimento 
completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. {T9 
11.1 – 14.2} 

39. “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 recebida, há progresso espiritual; se rejeitada, declínio 
espiritual e naufrágio se segue. O Senhor em Sua palavra tem aberto a agressiva 
obra do evangelho como foi realizada no passado, e será no futuro, até o conflito 
final, quando os agentes Satânicos farão seu último grande movimento...” {Bible 
Echo, August 26, 1895}  

 40. “Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 seu lugar na linha da profecia, e sua 
obra não deve cessar até o fim da história da Terra. A primeira 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”. {The 1888 Materials, 804} 

41.“Durante os passados cinquenta anos de minha vida, tive oportunidades 
preciosas de obter experiência. Tive-a quanto à primeira, segunda e terceira 
mensagens angélicas. Os anjos são representados como voando pelo meio do céu, 
proclamando ao mundo uma mensagem de advertência, e tendo relação direta com 
o povo que vive nos últimos dias da história terrestre. Ninguém ouve a voz desses 
anjos, pois eles são símbolo do povo de Deus a trabalhar em harmonia com o 
Universo celeste. Homens e mulheres, iluminados pelo Espírito de Deus e 
santificados por meio da verdade, proclamam as três mensagens em sua 
ordem. {ME2 387} 
 
42. 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} 
 

43. “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 
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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 ideias e expectativas, eles combaterão a obra. ‘Por que — 
dizem eles — não reconheceríamos o Espírito de Deus, se temos estado na obra 
por tantos anos?’ — Porque eles não atenderam ao aviso, as súplicas das 
mensagens de Deus, mas persistentemente disseram: ‘Rico sou, e estou 
enriquecido, e de nada tenho falta...{EF 209}  

44. “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 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


