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“Pela investigação meticulosa das profecias entendemos onde 

estamos na história do mundo; sabemos com certeza que a segunda 

vinda de Cristo está próxima. O resultado dessas investigações 

devem ser trazido perante o mundo através da imprensa.”   ––  

Testemunhos Para a Igreja, Vol. 4, pág. 592. 
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Considerações importantes: 

 Este livro foi escrito tendo em mente os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas, 

como as profecias acerca da volta de Cristo são características peculiares do cristianismo, ele 

está aberto a todos os cristãos. 

 

 Em harmonia com o mundo cristão, creio nos dons espirituais, especialmente no dom de 

profecia. Acredito que ele foi manifestado na vida e ministério de Ellen G. White, e que seus 

escritos contribuíram para uma melhor compreensão da esperança cristã do retorno de Jesus. 

Sugiro alguns livros que podem ajudá-lo a conhecer melhor sua vida e obra: A Mensageira do 

Senhor (publicado pela Casa Publicadora Brasileira). Outro bom livro é “Um Dom de Luz” 

(Editora Universitária Adventista). Em apenas 70 páginas, seu autor Roger W. Coon, mostra 

como Ellen G. White é reconhecida como uma pessoa inspirada até mesmo por não 

adventistas. Posso recomendar ainda o livro “Crede em Seus Profetas” de Denton E. Rebok. 

Livro este que foi editado pela Casa Publicadora Brasileira  com o objetivo de “edificar a 

igreja e fortalecer sua fé no dom profético.” Com certeza estas leituras o levarão a ter uma 

visão mais abrangente sobre quem foi Ellen G. White. Contudo, logo após esta introdução, 

incluí algumas informações sobre o dom profético de Deus e sua manifestação nos últimos 

dias. No final do livro você também encontrará um apêndice com as principais datas e 

ocorrências na vida e obra dessa importante autora. 

 

 Escrevi esse livro, porque não posso guardar essa mensagem somente para mim, pois trata da 

nossa maravilhosa esperança. Mesmo que alguns tenham pontos de vista diferentes, estou 

certo de que ao estudarmos detidamente essas profecias, ficaremos mais conscientes do tempo 

em que estamos vivendo. Em seu livro Preparação Para a Crise Final, na pág. 13, Fernando 

Chaij sintetiza esse conceito: “Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis 

revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos 

divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo temos recebido 

importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus, mensagens estas que 

ampliam as profecias da Bíblia, abrem ante nós um vasto panorama dos acontecimentos 

vindouros, e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se 

avizinha”. 

 

 Sou adventista do sétimo dia desde o nascimento, filho de pastor e de mãe que sempre se 

dedicou à obra de Deus. Comecei a trabalhar para a igreja  em 1977, e desde 1989 tenho 

trabalhado para A Voz da Profecia, o que me faz amar e desejar ainda mais a volta de Jesus.  

 

 Creio que Deus está conduzindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia na missão de pregar o 

evangelho. Mas cumprindo a profecia, muitos, infelizmente, têm se desviado para perseguir 

com mais veemência aos que eram da mesma fé. Minha posição é estar confiante na direção de 

Deus para a Igreja nesses últimos dias. 
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 Esse livro terá alcançado seu objetivo, se após a leitura você tomar a decisão de não ficar 

indiferente à mensagem de Deus para esse tempo.   

 

 Que Deus o abençoe e o ilumine no estudo de Sua Palavra. Buscando conhecer o tempo em 

que estamos vivendo e se preparando para estar na Jerusalém Celestial. Ore e peça a Deus 

entendimento e poder do Espírito Santo para compreender as coisas que hão de acontecer. 

  

Pr. Jonatan O. Conceição 
 

 

 

 

 

 

 

Logo no primeiro lívro da Bíblia temos o relato da criação do homem. Podemos perceber como 

Deus conversava livremente com os primeiros seres humanos.  O próprio Deus deu as primeiras 

instruções sobre a maneira de viver, para Adão e Eva.  (Gên. 1:28 e 29) 

Infelizmente essa comunicação face a face foi perdida pelo pecado. O pecado separou o 

homem de Deus e esse sistema de comunicação ficou de certa forma interrompido. As vossas 

iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o Seu rosto 

de vós. (Isa. 59:2) 

Mas Deus não parou de se comunicar com o homem. Na realidade ele falou e fala aos seres 

humanos muitas vezes e de muitas maneiras como bem afirma o apóstolo Paulo em Hebreus 1:1. 

Deus ainda fala aos seres humanos através de suas obras, que chamamos de “natureza”. Ele também 

se comunica por meio do Espírito Santo, falando à consciência de cada um. E nos falou e fala por 

meio de Jesus Cristo, que de fato era e é um com Deus. 

Mas Deus acrescentou ao Seu sistema próprio de comunicação um plano que envolvia a 

intermediação humana: Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras... por meio dos profetas. (Heb. 

1:1-3) 

Nos chamados tempos bíblicos do Antigo Testamento, o povo de Deus aprendeu a ouvir e crer 

nos profetas. O conselho era e aínda é:  Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros; crede nos 

Seus profetas e prosperareis. (II Crôn. 20:20). Este era o grande segredo: crer em Deus e nos seus 

profetas. 

Os profetas eram conhecidos por diversos nomes: vidente (I Sam. 9:9), profeta (Jer. 7:25), 

mensageiro do Senhor (Ageu 1:13), a Voz (João 1:23), entre outros. 

“Hoje nós, geralmente associamos a função de profeta com a predição de eventos futuros, mas 

nos tempos bíblicos o profeta se envolvia em um amplo conjunto de atividades espirituais. O profeta 

tinha muitas funções. 1 – Eles falavam por Deus. 2 – Revelavam os propósitos de Deus. 3 – 

Fortaleciam e orientavam os governantes. 4 – Encorajavam as pessoas a fortalecerem a fé. 5 – 

O DOM DE PROFECIA 
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Protestavam contra os males. 6 – Dirigiam atividades. 7 - Ensinavam. 8 – Serviam como consultantes 

e conselheiros para cada fase de atividades nacionais e individuais. 9 – Davam advertências. 10 – 

Condenavam o pecado. 11 – Pronunciavam os julgamentos de Deus. 12 – Às vezes, realizavam 

milagres. 13 – Pregavam. Além do mais, seu ministério não era limitado à nação hebraica. Deus usou 

alguns para ganharem nações gentílicas à sua verdade.” Um Dom de Luz, pág. 19. 

Na verdade, o “profeta” foi a forma mais reconhecida de comunicação divina, ou seja, os 

profetas eram os representantes oficiais de Deus perante Seu povo. Sua obra era receber a mensagem 

divina e transmití-la fielmente. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro 

revelar o Seu segredo aos Seus servos, os profetas. (Amós 3:7) O Senhor, Deus de seus pais, 

começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos Seus mensageiros, porque Se 

compadecera do Seu povo. (II Crônicas 36:15) 

De fato no Novo Testamento, a palavra grega “prophetes”, equivalente a “nabi” do Antigo 

Testamento, é transliterada como “profeta”. Seu sentido básico é “falar em nome de”. O verdadeiro 

“profeta”é aquele que fala em nome de Deus. Mensageira do Senhor, pág. 10. 

A própria Bíblia nos adverte a levarmos em máxima conta a mensagem dos profetas. Em I 

Tessalonicenses 5:19-21 encontramos o conselho Não extingais o Espírito. Não desprezeis as 

profecias; examinai tudo. Retende o bem. 

O problema é que nem todos os que se dizem profetas, realmente são profetas de Deus. Aliás, o 

próprio João advertiu aos cristãos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos 

são de Deus; porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. (I João 4:1) 

Como é possível, então reconhecer um profeta verdadeiro? Ou como sugere João, como provar 

se o profeta é verdadeiro ou não? 

Paulo nos lembra da advertência de Cristo: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos 

apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os 

conhecereis. (Mat. 7:15) 

Devemos analisar a obra do profeta e verificar qual foi e tem sido os resultados de seu ministério. 

 

 

 

 

 

 

 

Existem algumas provas para se testar um profeta verdadeiro: 

1. Prova das Predições Crumpridas. “O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua 

palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado pelo Senhor. (Jer. 28:9) 

Quantos “profetas de fim de ano” não resistiriam nem alguns meses a esta prova. 

 

PROVAS BÍBLICAS DO  
PROFETA  VERDADEIRO 
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2. Prova de Harmonia com a Bíblia. “É óbvio que Deus não coloca contradições conceituais 

dentro de Seu sistema de comunicação. Nem dá aos profetas posteriores um botão para “cancelar” ou 

“apagar”. A imutabilidade de Deus se refletirá nas suas revelações a homens e mulheres. 

Isaías chama a atenção para o fato de que os profetas verdadeiros serão provados por sua 

fidelidade às revelações anteriormente escritas: À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo 

esta palavra, é porque não há luz neles. (Isaías 8:20) 

A Lei (no Hebráico, torah) é o termo bíblico usual para os escritos inspirados de Moisés 

(Deuteronômio 4:44, 45; 31:9); o testemunho se refere ao testemunho dos profetas (II Crônicas 

23:11; João 3:32). Em outras palavras, o que o profeta diz deve se harmonizar com o que Deus já 

revelou. Embora profetas posteriores possam revelar pensamentos adicionais com respeito ao plano 

da salvação, eles não entrarão em contradição com o que Deus disse antes. A imutabilidade de Deus 

(Malaquias 4:6) está em jogo em Suas revelações à humanidade.” O Dom Profético nas Escrituras e na 

História Adventista, pág. 70. 

“A Bíblia não é apenas a verdade inspirada, é também a norma decisiva de qualquer pretensão 

à inspiração.” Mensageira do Senhor, pág. 30. 

 

3. Prova dos Frutos. O cenário para a prova dos frutos encontra-se no Sermão da Montanha, 

que trata especificamente dos “falsos profetas”:  Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos 

apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os 

conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda 

árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa 

produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. ... Assim, pois, pelos seus frutos os 

conhecereis. (Mat. 7:15-20) 

“A prova mais válida da autenticidade de um profeta são os resultados de seus ensinos.” 

Mensageira do Senhor, pág. 31. 

Esta prova pode levar algum tempo para se evidenciar, mas ela é fundamental para provar se o 

profeta é verdadeiramente de Deus ou um falso profeta. 

 

4. Testemunho Inequívoco da Natureza Divino-Humana de Jesus Cristo. João assim orienta a 

prova do profeta: Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os espíritos se 

procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o 

Espíritos de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo 

espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus.  (I João 4:1-3) 

“Essa prova é mais ampla do que simplesmente crer que Jesus Se tornou um ser humano. Inclui 

tudo o que a Bíblia ensina sobre Jesus. Ele assumiu a natureza humana para um propósito. Tornou- 

Se homem a fim de viver sem pecado, e então, morrer pela humanidade pecaminosa. Mais que isto, 

Ele se tornou homem a fim de, depois da ressurreição e ascensão, poder ministrar por nós no 

santuário celestial. Nosso Sumo Sacerdote é alguém que pode nos entender e simpatizar com nossas 

debilidades, porque foi tentado em todos os sentidos em que os seres humanos são tentandos 

(Hebreus 4:14 e 15).” O Dom Profético nas Escrituras e na História Adventista, pág. 70. 
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“Toda a verdade sobre a razão da vinda de Jesus, a razão por que Ele se tornou nosso Salvador 

e Exemplo, por que morreu e agora oficia como nosso Sumo Sacerdote – tudo isso está envolvido na 

prova de um profeta verdadeiro.” Mensageira do Senhor, pág. 32  

Existem também algumas manifestações físicas que acompanham o profeta quando em visão. 

O livro de Números 24:2-4 fala sobre essas manifestações “não naturais”: Palavra de Balaão, filho 

de Beor; palavra do homem de olhos abertos; palavra daquele que ouve os ditos de Deus, e o que 

tem a visão do Todo-poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos.”  

A Bíblia menciona diversas dessas manifestações na vida de seus profetas: Daniel, Ezequiel, 

Zacarias, o próprio Paulo e João no Novo Testamento. 

O livro “Mensageira do Senhor” assim enumera essas manifestações físicas: 

1. Os profetas têm consciência de que uma Pessoa sobrenatural com eles se comunica; eles 

sentem um senso de indignidade. 

2. Os profetas freqüentemente perdem as forças. 

3. Os profetas às vezes caem por terra em profundo sono. 

4. Os profetas ouvem e vêem acontecimentos em lugares remotos, como se estivessem 

realmente presentes. 
5. Os profetas às vezes não conseguem falar, mas, quando seus lábios são tocados, eles 

conseguem fazê-lo. 

6. Os profetas muitas vezes não respiram. 

7. Os profetas não têm consciência do que acontece ao seu redor, ainda que tenham os olhos 

abertos. 

8. Os profetas às vezes recebem força suplementar durante a visão. 

9. Os profetas recebem força e alento renovados quando a visão termina. 

10. Os profetas ocasionalmente sofrem algum tipo de lesão física temporária como seqüela da 

visão. Mensageira do Senhor, pág. 28. 

Esses fenômenos físicos não devem ser usados como evidência única para colocar-se à prova 

um profeta, pois eles podem ser falsificados. 

Você poderá aprender mais desse assunto lendo o capítulo três do livro “Mensageira do 

Senhor” ou o capítulo seis do livro “Crede em Seus Profetas”, ambos editados pela Casa Publicadora 

Brasileira. 
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Praticamente desde o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seus membros têm crido que 

Ellen White  foi uma pessoa inspirada por Deus. Os pioneiros da igreja, logo perceberam que, 

quando seguiam os conselhos dos profetas prosperavam e eram abençoados; mas quando não 

seguiam, vacilavam e tropeçavam. 

“Desde 1844, quando contava com apenas 17 anos de idade, até 1915 – ano de sua morte – ela 

recebeu mais de duas mil visões.”  Nisto Cremos, pág. 285. 

Ela escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas e estas “parecem suportar plenamente os 

testes bíblicos de um profeta verdadeiro e de trazer em seu próprio bojo as evidências de que provêm 

de uma fonte divina.” Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, pág. 422.  

“Existem atualmente mais de 100 livros e 160 panfletos escritos por Ellen G. White ou 

compilados de seus escritos,” diz  o Professor Alberto R. Timm, ex-diretor do Centro de Pesquisas 

Ellen G. White do Brasil.  

“A abrangência desse material é assombrosa. O conhecimento de Ellen White não se limitava 

a algumas áreas específicas. O Senhor transmitiu-lhe conselho em assuntos como saúde, educação, 

vida familiar, temperança, evangelismo, ministério de publicações, dieta adequada, obra médica e 

outras áreas. Talvez seus escritos no campo da saúde tenham sido os mais extraordinários, uma vez 

que a iluminação por ela recebida, em parte há mais de um século, tem sido comprovada através da 

moderna ciência.” Nisto Cremos, pág. 288. 

Existem alguns livros maravilhosos editados em português: Primeiros Escritos, Patriarcas e 

Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito, 

O Maior Discurso de Cristo, Parábolas de Jesus, Caminho a Cristo e dezenas de outros. 

O livro Caminho a Cristo já foi traduzido para 145 línguas e dialetos, fazendo com que Ellen 

White tenha se tornado o quarto autor mais traduzido na história da literatura até o momento, e a 

escritora (do sexo feminino) mais traduzida no mundo. 

Já no final de sua vida declarou: Permaneça eu viva, ou não, meus escritos falarão 

constantemente e sua obra continuará enquanto durar o tempo. Conselhos Para a Igreja, 20. 

Inumeráveis pessoas utilizam seus livros e se espantam com o conhecimento que ela tinha em 

tão diferentes assuntos na época em que viveu. 

William Foxwell Albright (1891-1971) era da América – e talvez do mundo – o principal e 

mais importante arqueólogo do século vinte. Ele recebeu seu Ph. D. (Doutorado em Filosofia) na 

Johns Hopkins University com 25 anos de idade, e durante os cinqüenta anos seguintes recebeu 

vinte e cinco doutorados “honorary” (doutorados de honra) de faculdades, universidades e 

seminários de fé protestante, católica romana e judaica. Ele escreveu mais de oitocentas 

ELLEN G. WHITE, 
A MENSAGEIRA DO SENHOR  
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publicações sobre arqueologia, a Bíblia, e assuntos orientais. Na década de 1950 um de seus 

candidatos ao doutorados na Johns Hopkins (o já falecido Alger Johns), pôs o Dr. Albright em 

contato com os escritos de Ellen White. Sua curiosidade foi despertada, o famoso arqueólogo 

empreendeu-se em sua própria investigação da vida, obra, e reivindicações de Ellen White.   E  em  

seu  livro “From  the  Stone  Age  to  Christianity”   ( Da Idade da Pedra ao Cristianismo), Dr. 

Albright citou a Sra. White como um dos cinco indivíduos a quem ele considerava como sendo 

autênticos “profetas” durante os últimos 250 anos. Citado por Roger W. Coon no livro “Um Dom de Luz”, 

pág. 59. 

Como adventista do sétimo dia, me sinto feliz em ter Ellen G. White como uma das pioneiras 

da igreja. Tenho certeza de que ela foi uma pessoa inspirada por Deus para nos trazer luz sobre os 

últimos acontecimentos da história de nosso mundo. 

 Creio que ela foi divinamente usada  durante sua vida e ainda é através dos seus escritos. É 

importante lembrar  que mais do que a habilidade de um profeta prever o futuro (o que ocorria 

algumas vezes), seu principal objetivo era, simplesmente, ser um mensageiro de Deus. E sempre que 

o povo de Israel cria nos profetas de Deus, prosperavam (II Crônicas 20:20). 

O dom de profecia não era restrito aos homens. Na Bíblia temos entre outros os exemplos de 

Míriã (Êxodo 15:20); Débora (Juízes 4:4); Hulda (II Reis 22:14); e até mesmo no tempo de Jesus, o 

livro de Lucas menciona uma profetisa chamada Ana (Lucas 2:36) e o livro de Atos fala de Filipe 

que tinha 4 filhas profetisas (Atos 21:8 e 9).  

A própria Bíblia diz que haveriam profetas nos últimos dias:  

E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos 

filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão 

visões.”  (Joel 2:28) 

Na verdade um dos dons que foram prometidos à igreja cristã foi o dom de profecia. 

“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos 

santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.” 

(Efésios 4:11,12) 

Ellen Gold Harmon (nome de solteira de Ellen G. White) quando menina recebeu uma pedrada 

que lhe quebrou o nariz e quase morreu. Esse golpe a deixou entre a vida e a morte. A sua 

recuperação foi lenta e nunca mais foi capaz de freqüentar a escola regularmente. 

Em dezembro de 1844 teve sua primeira visão, sobre o clamor da meia-noite. Você pode 

conhecer essa visão lendo o livro “Primeiros Escritos”. 

Desde esta data até sua morte em 1915 ela esteve ativa, escrevendo sobre os mais diferentes 

assuntos. E ainda hoje seus livros são usados em faculdades e universidades. 

É quase impossível ler os livros de Ellen White, sistematicamente, sem sentir a convicção de 

que eles são inspirados. 

Cientificamente ela estava muito à frente de seu tempo. Só há pouco tempo a ciência está 

chegando às declarações que ela fez no século XIX. Naquela época ela falou sobre as causas do 

câncer, sobre os perigos do colesterol, sobre as ameaças à saúde provocadas pelo álcool e pelo 

tabaco, sobre a influência pré-natal.  

Algumas de suas declarações falando sobre as “correntes elétricas no sistema nervoso” só 

foram compreendidas muitos anos depois:  
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“Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos 

meios pelos quais o Céu se pode comunicar com o homem, e influenciar sua vida 

mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no 

sistema nerevoso, diminui a resistência das forças vitais, e o resultado é um 

amortecimento das sensibilidades da mente.” – Testemunhos para a Igreja, volume 2, pág. 

347. 

Na época em que ela fez essa afirmação, isso parecia absurdo. Mas em 1929, Hans Berger, 

inventou um aparelho para medir a atividade elétrica do cérebro, o eletroencefalograma. Hoje 

milhares de laboratórios interpretam as tabelas de descargas elétricas dos cérebros humanos. 

No dia 12 de janeiro de 1861, três meses antes do início da Guerra Civíl americana, Ellen 

White recebeu uma visão na igreja de Parkville, Michigan, em que lhe foram mostrados campos de 

batalha cobertos de mortos e moribundos. Relatando o que vira em visão, ela disse: 

“Nesta casa, há homens que perderão seus filhos, nessa guerra.” – Ellen G. White: The Early 

Years, Vol. 1, pág. 463. 

Pelo menos cinco famílias que estavam presentes naquele dia perderam filhos na guerra civil. 

Outra predição de Ellen White foi feita em 1885: 

“Quando o protestantismo enstender os braços através do abismo, afim de 

dar uma das mãos ao poder romano e a outra, ao espiritismo; quando, por 

influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar 

todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante 

e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do 

papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de 

Satanás e que o fim está próximo.” – Testemunhos para a Igreja, Vol. 5, pág. 451. 

“Quando ela escreveu essas palavras, os protestantes e católicos viviam em guerra uns com os 

outros. Em 1885, o movimento ecumênico ainda estava longe no futuro, mas os tempos mudaram 

muito. Só um exemplo: em 29 de março de 1994, 39 líderes protestantes evangélicos e católicos 

romanos assinaram um documento intitulado “Evangélicos e Católicos juntos: A Missão Cristã no 

Terceiro Milênio.” O Dom Profético nas Escrituras e na História Adventista, pág. 86. 

“Por mais de 150 anos, os adventistas têm advertido o mundo sobre a reconciliação entre 

católicos e protestantes que se aproximava – mesmo quando todas as indicações políticas e religiosas 

faziam parecer impossível essa reconciliação. Hoje, evidentemente, o impossível se tornou quase 

inevitável, pois vez após outra católicos e vários protestantes estão se unindo em toda uma infinidade 

de assuntos.” O Dom Profético nas Escrituras e na História Adventista, pág. 87. 

Ellen G. White foi importantíssima para a formação e desenvolvimento da Igreja Adventista do 

Sétimo dia. Seus livros nortearam a igreja nos campos da educação, da saúde e principalmente no 

estudo da Bíblia Sagrada. 

Ela era amante da Bíblia e esta era seu livro principal de estudo. 

“Perto do fim de sua vida, a serva do Senhor, com quase 82 anos de idade, assistiu à sessão da 

Associação Geral de 1909, realizada em Washington, D.C. Foi a última de que participou. O Pastor 

Elder W. A. Spicer, secretário da Associação Geral, relembrou as últimas palavras da Sra. White aos 

delegados. 
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„Ela foi à plataforma, no último dia da sessão, para dizer algumas palavras de ânimo e 

despedida, e então se dirigiu ao púlpito, onde havia uma Bíblia. Abriu o livro, e o segurou com as 

mãos trêmulas, devido à idade. E disse: Irmãos e irmãs, eu vos recomendo este livro.‟ 

Sem nenhuma outra palavra, fechou o livro e retirou-se da plataforma. Foram suas últimas 

palavras na assembléia mundial da igreja remanescente.” Revista Adventista, novembro de 2004, 10. 

Ela nunca escreveu nada que contradissesse a Bíblia Sagrada. Não testamos a Bíblia com base 

nos escritos dela, mas sim os escritos dela com base na Bíblia. Ela disse que seus escritos eram uma 

luz menor para guiar as pessoas à luz maior: a Palavra de Deus. 

A Sra. White fez muitas previsões com base na inspiração do Espírito Santo. Não havia 

margem de erro. Entre elas ela previu uma guerra civil nos Estados Unidos. Em uma época que até 

os especialistas afirmavam aos americanos que não haveria uma guerra civil, ela fez uma declaração 

impressionante:  “Em breve nossa nação estará em conflito e desordem.” Olhando para as pessoas na 

igreja onde estava, declarou:  “Alguns de vocês perderão os filhos na guerra.” 

Muitas de suas profecias têm se cumprido em nossos dias. E eu pessoalmente creio que as 

demais ainda se cumprirão. 

A melhor forma de você decidir se Ellen White foi ou não uma pessoa inspirada por Deus, é 

lendo seus livros. Cada um tem os seus livros preferidos, e eu vou recomendar alguns dos meus: 

História da Redenção, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito entre 

outros. Todos são publicados pela Casa Publicadora Brasileira. 

E para você que deseja ser mais semelhante a Jesus; que quer ter uma experiência mais 

profunda com Deus; uma vida mais saudável; quer ampliar o seu conhecimento da Bíblia; ter mais 

comunhão com Deus, estude a Bíblia e os escritos dessa mensageira.  

 

“Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros; crede nos Seus profetas e 

prosperareis.” (II Crônicas 20:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o Seu 

segredo aos Seus servos, os profetas." Ao passo que "as coisas 

encobertas são para o Senhor nosso Deus" (Amós 3:7), "as reveladas 

são para nós e para nossos filhos para sempre". Deut. 29:29. DDEEUUSS  

NNOOSS  TTEEMM  DDAADDOO  EESSSSAASS  CCOOIISSAASS,,  EE  SSUUAA  BBÊÊNNÇÇÃÃOO  AACCOOMMPPAANNHHAARRÁÁ  OO  EESSTTUUDDOO  

RREEVVEERREENNTTEE  DDAASS  EESSCCRRIITTUURRAASS  PPRROOFFÉÉTTIICCAASS,,  AAPPOOIIAADDOO  DDEE  OORRAAÇÇÃÃOO..””  --  O 

Desejado de Todas as Nações, pág. 235. 
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Ainda me recordo, ainda muito pequeno, meus pais e minha avó falando sobre a volta de 

Jesus. Este também era um assunto presente nos sermões que eu ouvia nas igrejas que 

frequentávamos e sempre me fascinava. 

Quando tinha cerca de quatorze anos de idade, assisti e participei de uma série de 

conferências que o Pr. Alcides Campolongo fez em nossa cidade (Votuporanga – SP). As imagens 

dele expondo as profecias bíblicas usando uma série de painéis com ilustrações, ainda estão em 

minha mente. E sempre o ponto alto era a volta de Jesus. Ouvi muito aquelas explicações, porque 

durante alguns anos meu pai, Pr. Lázaro Conceição, auxiliou o Pr. Campolongo em suas 

conferências. Eu também ajudava montando a aparelhagem de som, os projetores e a parte áudio-

visual. 

Muitos anos depois, meu pai era pastor na zona leste da cidade de São Paulo e como 

normalmente acontece com os pastores das igrejas adventistas, ele foi transferido de um distrito 

pastoral para outro e eu fui ajudar na mudança. A casa em que minha família morava tinha dois 

pavimentos e na parte de cima ficavam os quartos. Ficou decidido que o guarda-roupa não seria 

desmontado, desta forma fomos ajudar a descê-lo, utilizando algumas cordas, pela janela da frente. O 

guarda-roupa foi amarrado e vagarosamente decido até o chão. 

Meu pai, olhando para o móvel dependurado enquanto descia, disse às pessoas que estavam 

fazendo a mudança: 

“_Cuidado com esse guarda-roupa, pois deve durar até a volta de Jesus.” 

Um dos senhores, que estava ajudando, e que não era adventista, perguntou: 

“_E quando ele vai voltar?” 

Meu pai sem vacilar respondeu: 

“_Dentro de dez anos.” 

Eu fiquei pensando: “Meu pai está marcando data pra volta de Jesus.”  

Decidi, então, corrigir o que meu pai estava falando, porque achava que o certo não era definir 

uma data para a volta de Jesus. E imediatamente disse: 

“_É... mas se Ele não voltar, a gente continua esperando!” 

“_Mas Ele não vai demorar mais do que dez anos.” Afirmou o meu pai. 

Os dez anos se passaram e Jesus ainda não voltou. Minha avó já “dormiu no Senhor” e aguarda 

a ressurreição em sua sepultura. O meu pai continua esperando com a mesma confiança de antes, e 

creio com uma convicção ainda maior. 

Ao lermos a Bíblia Sagrada encontramos textos que nos mostram que esse é o grande anseio de 

milhares de pessoas ao longo de toda história de pecado desse planeta. 

   O ASSUNTO, 

   A VOLTA DE JESUS  1 
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Enoque, o sétimo depois de Adão é mencionado no livro de Judas profetizando “...eis que é 

vindo o Senhor com milhares de Seus anjos...” (Judas 14) 

Jó, “homem íntegro e reto, temente a Deus,” disse: “Porque eu sei que o meu Redentor vive e 

por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha 

carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros.” (Jó 19:25 a 27) 

Davi afirma em Salmos 96:11 a 13: “Alegrem-se os céus, e a terra exulte... na presença do 

Senhor, porque vem, vem julgar a Terra; julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua 

fidelidade.” 

Isaías (que grande profeta) escreveu: “Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e 

ressuscitarão; despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como 

o orvalho de vida e a terra dará à luz o seus mortos.” (Isaías 26:19) 

Daniel, escritor do livro para nossos dias afirma: “Mas nos dias destes reis o Deus do céu 

levantará um reino que não será jamais destruído.” (Daniel 2:44) 

João, em seu evangelho deixa registrado as palavras de Jesus: “... virei outra vez, e vos levarei 

para Mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também.” (João 14:3) 

Lucas afirma em seu evangelho: “Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com 

poder e grande glória.” (Lucas 21:27) 

O mesmo Lucas, no livro de Atos, registra as palavras dos anjos aos discípulos: “Esse Jesus 

que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir.” (Atos 1:11) 

O grande apóstolo Paulo fala em I Tessalonicensses 4:16 a 18 “Porque o mesmo Senhor 

descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus; e os que morreram 

em Cristo ressuscitarão primeiro.” 

João, mesmo preso na ilha de Patmos, afirma com toda convicção: “Eis que vem com as 

nuvens e todo o olho O verá.”  (Apocalipse 1:7) 

E fechando a Bíblia Sagrada, João mais uma vez mostra sua esperança na segunda vinda de 

Jesus dizendo: “Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho sem demora. 

Amém! Vem, Senhor Jesus!” (Apocalipse 22:20)  

Muitos desses personagens bíblicos esperavam a volta de Jesus em sua época. E ao longo de 

toda história desse mundo quantos fiéis esperaram a volta de Jesus em seus dias. Mas se você pensar 

que não vivemos muito tempo, a volta de Jesus realmente é rápida, porque não está mais distante do 

que o dia de nossa morte.  

Notem o anseio do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, falando sobre a vinda 

do Senhor e a ressurreição dos mortos. Ele disse:  

“Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra 

de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a 

trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em 

Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, 

os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente 

com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor 

nos ares, e, assim,  estaremos  para  sempre  com  o  

Senhor.”  (I Tes. 4:16 e 17) 



16 

 

Percebem como ele se inclui entre os vivos? No entanto, ele tinha consciência de que havia 

uma série de acontecimentos proféticos que ainda se cumpririam. Alguns criam que o dia da vinda de 

Cristo estava às portas, mas Paulo escreveu aos Tessalonicenses:   

“Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa 

reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com 

facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, 

como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o Dia do Senhor. Ninguém, de 

nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a 

apostasia e seja revelado o homem da iniqüidade, o filho da perdição, o qual se opõe e 

se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se 

no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.”  (II Tes. 2:1-4) 

Diversas profecias ainda não tinham se cumprido na época de Paulo. Ainda não havia chegado 

o tempo para a volta de Jesus. 

Ellen G. White, da mesma forma que Paulo, esperava a volta de Cristo para sua época, como 

pode ser visto no livro Eventos Finais (pág. 33). Ela escreveu na Review and Herald (a Revista dos 

Adventistas nos EUA) em 31 de Julho de 1888:  

“Chegará a hora; não está muito distante, e alguns de nós que agora cremos 

estarão vivos sobre a Terra e verão confirmar-se a predição, e ouvirão a voz do 

arcanjo e a trombeta de Deus ecoar de montanhas, de planícies e do mar as partes 

mais longínquas da Terra.” - Heview and Herald, 31/07/1888. 

Em certo sentido ela não estava errada, pois sua vida, depois disso, durou apenas pouco mais de 

vinte e cinco anos. Mas ela esperava a volta de Jesus ainda em vida. Esta é a minha esperança, 

também. 

Creio que temos uma vantagem sobre o apóstolo Paulo, e até mesmo sobre a Sra. White: 

grande parte das profecias já se cumpriram, e algumas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. É 

incrível como ao ler ou ver as notícias dos jornais, alí está o cumprimento das profecias bíblicas! 

 Não devemos definir ou marcar uma data para a volta de Jesus, porque Ele deixou isto bem 

claro em Mateus 24:36 e 42; 25:13:  

“Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o 

Filho, senão o Pai.” (Mateus 24: 36)  

“Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.”  (Mateus 

24:42)  

“Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.”  (Mateus 25:13) 

Mas, conquanto não saibamos o dia, nem a hora, Jesus deixou em sua Palavra, uma série de 

sinais que nos indicam a brevidade de Sua vinda. E ele mesmo não repreendeu os discípulos quando 

perguntaram: “Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da 

consumação do século.”  (Mateus 24:3) 

Ele começou a enumerar uma série de sinais que apontavam tanto para a destruição de 

Jerusalém e a perseguição que os cristãos sofreriam, quanto para a Sua segunda vinda no futuro. 

Assim, vamos estudar esses sinais à luz de toda Biblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento) 

tendo, também como apoio o Espírito de Profecia, ou seja, os escritos de Ellen G. White. 
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Alguma vez você fez perguntas como as que estão  

formuladas abaixo? 

 Quando foi o princípio? 

 Quando será o fim? 

 Em que tempo estamos vivendo? 

  QQUUAANNTTOO  TTEEMMPPOO  AAIINNDDAA  FFAALLTTAA  PPAARRAA  OO  FFIIMM??  

 O que havia antes do princípio? 

 O que haverá depois do fim? 

 Quando o homem pecou? 

Será que existem respostas para estas perguntas?  

Existe apenas um lugar confiável aonde as encontraremos: na Revelação de Deus. Deus sempre 

confiou certos segredos aos seus profetas e eles, através de escritos, os deixaram para o 

conhecimento daqueles que O buscam.  

 

 

 

 

 

 “Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, 

 sem primeiro RREEVVEELLAARR  OO  SSEEUU  SSEEGGRREEDDOO aos seus servos,  

os profetas.” (Amós 3:7) 

Tenho notado, ao estudar a Bíblia, que Deus sempre agiu desta forma. Sempre que ia fazer 

alguma coisa Ele avisava antes. Sempre avisou ao homem antes de fazer algo. 

Na versão da Bíblia na Linguagem de Hoje este verso está transcrito: 

“Por acaso, o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os 

profetas?”  (Amós 3:7) 

 

Poderíamos parafrasear este verso assim: 

“Com certeza o Senhor DDEEUUSS  NNÃÃOO  FFAARRÁÁ    NNAADDAA,,  sem antes  RREEVVEELLAARR  OO  SSEEUU  

SSEEGGRREEDDOO aos seus servos, os profetas.” (Amós 3:7) 

Tudo o que Deus faz, ele avisa antes. Em minha Bíblia, sempre anoto quando Deus avisou a 

um povo ou a uma pessoa, e sempre percebo o cumprimento maravilhoso do que Ele anunciou 

previamente. Só para citar alguns: O Dilúvio já havia sido anunciado à Enoque e posteriormente a 

CURIOSIDADE INFANTIL 

DEUS SEMPRE AVISA  

O Que é “Coisa Alguma”? 
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Noé. Quando foi para destruir Sodoma, Deus pessoalmente enviou seus mensageiros a Abraão e a 

Ló. O povo de Israel teve inúmeros avisos em todos os tempos.  

 

 

 

 

 

 

Percebeu que Ellen G. White diz que Deus sempre tem dado as informações aos homens? 

Algumas pessoas dizem que ao procurarmos responder as perguntas que coloquei à pouco, 

estaremos de certa forma tentando a Deus, e para isso citam Deuteronômio 29:29: “As coisas 

encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos 

filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.” 

Mas vamos examinar mais de perto este verso:  “As coisas encobertas pertencem ao Senhor,  

nosso Deus, PPOORRÉÉMM  AASS  RREEVVEELLAADDAASS  NNOOSS  PPEERRTTEENNCCEEMM,,  AA  NNÓÓSS  EE  AA  NNOOSSSSOOSS  FFIILLHHOOSS,,  PPAARRAA  

SSEEMMPPRREE......” (Deuteronômio 29:29) 

E se as reveladas nos pertencem, podemos e devemos estudá-las e compreendê-las. 

O problema é que alguns não conseguem e outros não as querem entender. 

Ellen G. White falando sobre a primeira vinda de Cristo menciona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente, poucos estavam esperando a primeira vinda de Jesus e apenas alguns 

identificaram o Salvador do Mundo. 

O segredo da primeira vinda de Cristo foi revelado àqueles que se interessaram. 

 

““DDEEUUSS  SSEEMMPPRREE  TTEEMM  DDAADDOO  AAOOSS  HHOOMMEENNSS  AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA  DDOOSS  

JJUUÍÍZZOOSS  PPOORR  VVIIRR.. Aqueles que tiveram fé na mensagem por Ele 

enviada para seu tempo, e agiram segundo sua fé, em obediência 

aos Seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os 

desobedientes e incrédulos.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 634. 

“No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e 

escribas da santa cidade, a quem foram confiados os oráculos de 

Deus, PPOODDEERRIIAAMM  TTEERR  DDIISSCCEERRNNIIDDOO  OOSS  SSIINNAAIISS  DDOOSS  TTEEMMPPOOSS  EE  

PPRROOCCLLAAMMAADDOO  AA  VVIINNDDAA  DDOO  PPRROOMMEETTIIDDOO. A profecia de Miquéias 

designou OO  LLUUGGAARR de Seu nascimento (Miq. 5:2); DDAANNIIEELL  

EESSPPEECCIIFFIICCOOUU  OO  TTEEMMPPOO  EEMM  QQUUEE  VVIIRRIIAA (Dan. 9:25). Deus confiou 

estas profecias aos dirigentes judeus; estariam sem desculpas se 

não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias 

estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa 

negligência.” 

“Com profundo e reverente interesse DDEEVVEERRIIAAMM encontrar-

se a EESSTTUUDDAARR  OO  LLUUGGAARR,,  OO  TTEEMMPPOO,,  AASS  CCIIRRCCUUNNSSTTÂÂNNCCIIAASS  DDOO  GGRRAANNDDEE  

AACCOONNTTEECCIIMMEENNTTOO  NNAA  HHIISSTTÓÓRRIIAA  UUNNIIVVEERRSSAALL - a vinda do Filho de 

Deus para cumprir a redenção do homem. 

Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar para que pudessem 

achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do 

mundo.” - O Grande Conflito, pág. 312. 
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E realmente os segredos divinos são revelados quando Deus acha que é o momento oportuno. 

De fato, nem mesmo Daniel compreendeu algumas das profecias de seu livro, pois elas não foram 

dadas para sua época, mas para serem entendidas apenas no tempo do fim e apenas por certas 

pessoas. 

NNeemm  ttooddooss  ccoommpprreeeennddeerrããoo  ooss  ““sseeggrreeddooss  ddiivviinnooss””.. Note o que Deus ordenou ao profeta Daniel: 

“Tu porém, Daniel, encerra as palavras e SSEELLAA  OO  LLIIVVRROO, até o tempo do fim...”  

(Daniel 12:4) 

O livro de Daniel deveria ser aberto e conhecido apenas no tempo do fim.  

E quando é este tempo do fim? Seria agora em nossos dias?  

Estas são perguntas que podem estar soando em seus ouvidos e clamam por uma resposta.  

Mas nem todas as pessoas entenderiam e nem todas entenderão: 

“...porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos 

serão purificados, embranquecidos e provados; mas os perversos procederão 

perversamente, e nenhum deles entenderá, MAS OS SÁBIOS ENTENDERÃO.”  (Daniel 

12:9 up e 10) 

Vocês perceberam que os perversos não entenderão?  

 

Entenderão o quê? 

Os segredos de Deus contidos nas profecias seladas do 

livro de Daniel e em muitas outras partes da Bíblia. 

 

“...OOSS  PPEERRVVEERRSSOOSS......  NNEENNHHUUMM  DDEELLEESS  EENNTTEENNDDEERRÁÁ,, MMAASS  OOSS  SSÁÁBBIIOOSS  

EENNTTEENNDDEERRÃÃOO..”  (Daniel 12:10) 

Seria possível entender e conhecer os segredos divinos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o Seu segredo aos 

Seus servos, os profetas." Ao passo que "as coisas encobertas são para o 

Senhor nosso Deus" (Amós 3:7), "as reveladas são para nós e para nossos 

filhos para sempre". Deut. 29:29. DDEEUUSS  NNOOSS  TTEEMM  DDAADDOO  EESSSSAASS  CCOOIISSAASS,,  EE  SSUUAA  

BBÊÊNNÇÇÃÃOO  AACCOOMMPPAANNHHAARRÁÁ  OO  EESSTTUUDDOO  RREEVVEERREENNTTEE  DDAASS  EESSCCRRIITTUURRAASS  PPRROOFFÉÉTTIICCAASS,,  

AAPPOOIIAADDOO  DDEE  OORRAAÇÇÃÃOO..””  --  O Desejado de Todas as Nações, pág. 235. 

MMAASS  OOSS  SSÁÁBBIIOOSS  

EENNTTEENNDDEERRÃÃOO.. 

“Em épocas passadas, o Senhor Deus do Céu revelou Seus 

segredos a Seus profetas, e isso Ele o faz ainda. O presente e o 

futuro são igualmente claros para Ele, e Deus mostra a Seus 

servos a história futura daquilo que será. 

OOSS  IINNCCRRÉÉDDUULLOOSS  EE  ÍÍMMPPIIOOSS  NNÃÃOO  DDIISSCCEERRNNEEMM  OOSS  SSIINNAAIISS  DDOOSS  

TTEEMMPPOOSS..  

Assim como no período judaico, Deus neste tempo revela Seus 

segredos aos Seus servos, os profetas.” - Cristo Triunfante, pág. 327. 
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Falando sobre o fato de poucos estarem esperando a Cristo em sua primeira vinda o livro O 

Grande Conflito adverte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outro texto aparece a palavra mistério: 

“Respondeu ele (Jesus): A vós é dado conhecer os MMIISSTTÉÉRRIIOOSS  DDOO  RREEIINNOO  DDEE  

DDEEUUSS; mas aos outros se fala por parábolas; para que vendo, não vejam, e ouvindo, 

não entendam.”  (Lucas 8:10) 

Lêmbram-se do texto de Daniel? 

 

 

 

Se os sábios entenderão os segredos e os mistérios... como se tornar sábio? Ou melhor, quem 

são os sábios? 

A Bíblia tem a resposta. Aliás, a Bíblia tem respostas para todos os nossos anseios e 

necessidades. 

“Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas CCOOMMOO  

SSÁÁBBIIOOSS, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não 

sejais insensatos, mas ENTENDEI QUAL SEJA A VONTADE DO SENHOR. E não vos 

embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas EENNCCHHEEII--VVOOSS  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO, 

falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao 

Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de 

nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.”  

(Efésios 5:15 a 21) 

Nestes versos temos uma boa descrição de como agem os sábios: 

 Usam bem cada oportunidade. 

 Entendem qual é a vontade do Senhor. 

 Não andam embriagados (não possuem vícios). 

 São cheios do Espírito Santo. 

 Falam continuamente das coisas de Deus. 

 Sempre possuem um hino no coração. 

 Estão sempre agradecidos a Deus. 

 E são servos, como Jesus foi quando viveu aqui na Terra. 

“Oh! que lição encerra a maravilhosa história de Belém! 

Quanto ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor-

próprio! Quanto nos adverte a nos precavermos para que não 

aconteça que pela nossa criminosa indiferença DDEEIIXXEEMMOOSS  TTAAMMBBÉÉMM  

DDEE  DDIISSCCEERRNNIIRR  OOSS  SSIINNAAIISS  DDOOSS  TTEEMMPPOOSS  e, portanto, não conheçamos 

o dia de nossa visitação!”   

“É para os que O esperam que Cristo deve aparecer a segunda 

vez, sem pecado, para a salvação.” - Grande Conflito, pág. 314. 

“...OOSS  PPEERRVVEERRSSOOSS......  NNEENNHHUUMM  DDEELLEESS  EENNTTEENNDDEERRÁÁ,, MMAASS  OOSS  SSÁÁBBIIOOSS  

EENNTTEENNDDEERRÃÃOO..”  (Daniel 12:10) 
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“Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, 

sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes AASS  SSAAGGRRAADDAASS  LLEETTRRAASS,,  

QQUUEE  PPOODDEEMM  FFAAZZEERR--TTEE  SSÁÁBBIIOO  para a salvação, pela que há em Cristo Jesus.” (II 

Timóteo 3:14 e 15)  

Uma das maneiras de adquirir sabedoria é estudar as Sagradas Escrituras. 

 Mas voltemos às perguntas “sem respostas”. Será possível respondê-las? Será que existe 

alguma revelação de Deus sobre estes e outros assuntos? 

Devemos iniciar nosso estudo pelas profecias bíblicas, visto que  para muitos elas são um 

mistério. Alguns chegam a chamar o livro de Daniel e Apocalipse como livros fechados, o que não é 

verdade pois o livro de Daniel nos informa que ““OOSS  SSÁÁBBIIOOSS  EENNTTEENNDDEERRÃÃOO..”” (Daniel 12:10) E o livro do 

Apocalipse inicia com as palavras ““RREEVVEELLAAÇÇÃÃOO  DDEE  JJEESSUUSS  CCRRIISSTTOO......””   (Apocalipse 1:1) 

Estes dois livros são muito importantes para nos ajudar a responder muitas daquelas perguntas. 

E se os segredos e mistérios de Deus foram revelados aos profetas, é exatamente aí que devemos 

procurar. 

“Com certeza o Senhor Deus NNÃÃOO  FFAARRÁÁ  NNAADDAA  sem antes  RREEVVEELLAARR  OO  SSEEUU  

SSEEGGRREEDDOO aos seus servos, os profetas.”  (Amós 3:7) 

“Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas e 

prosperareis.”  (II Crônicas 20:20 u.p.) 

 

CRER EM DEUS traz segurança. E não é isto que todos nós buscamos atualmente? Segurança 

no trabalho, no casamento, na vida, na cidade onde moramos... 

CRER NOS PROFETAS DE DEUS traz prosperidade. Muitos estão correndo em busca de 

prosperidade e não a alcançam, e o segredo está aqui. 

“Bem-aventurados aqueles que LLÊÊEEMM  e aqueles que OOUUVVEEMM  AASS  PPAALLAAVVRRAASS  DDAA  

PPRROOFFEECCIIAA  EE  GGUUAARRDDAAMM  as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo.”  

(Apocalipse 1:3) 

 

 

 

 

 “Temos, assim, tanto mais confirmada AA  PPAALLAAVVRRAA  PPRROOFFÉÉTTIICCAA,,  EE  FFAAZZEEIISS  BBEEMM  EEMM  

AATTEENNDDÊÊ--LLAA,, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie 

e a estrela da alva nasça em vosso coração.”  (I Pedro 1:19)  

 ATENDER A PROFECIA significa viver na luz. Significa conhecer e perceber que 

muitas coisas que estão ocorrendo hoje já haviam sido antecipadas por Deus aos seus servos os 

profetas. E quando Deus avisa que algo vai acontecer pode se preparar pois acontece mesmo.  

 

 

 

Porque DDEEUUSS  NNÃÃOO  AADDVVIINNHHAA,,  EELLEE  SSAABBEE.. 

“A Bíblia está repleta de profecias -- tanto já realizadas, como ainda por realizar. A Bíblia 

nunca errou no passado, e não errará no futuro. Isto sustenta a sua inspiração por Deus (2 Tm 3:16). 

Note que  

AQUI ESTÁ O SEGREDO DA FELICIDADE:  

LER,  OUVIR E GUARDAR. 

Porque DDEEUUSS  NNÃÃOO  AADDVVIINNHHAA,,  EELLEE  SSAABBEE.. 
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Desde que Deus é o criador de todas as coisas (Is 44:24), então Ele é também o criador do tempo. 

Tudo está debaixo do Seu controle. Somente Deus, então, sabe ao certo o que acontecerá no futuro 

(nosso futuro). 

Profecias cumpridas são uma forte evidência de que Deus é o autor da Bíblia porque, quando 

você olha a probabilidade matemática de uma profecia ser totalmente cumprida, você rapidamente 

vê um projeto, um propósito e uma mão guiando os fatos por trás da Bíblia. Se somente uma 

profecia houvesse falhado, então nós saberíamos que Deus não é verdadeiramente Deus, porque o 

criador de todas as coisas, inclusive do tempo, não poderia errar em predizer o futuro. - CHRISTIAN 

APOLOGETICS & RESEARCH MINISTRY . 

A Bíblia tem muitas profecias cumpridas. Na verdade estas profecias foram aí colocadas e 

descritas para confirmar a nossa fé.  

Isaías 46:9-10 diz:   

"Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade; que eu sou Deus e não há 

outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim; EE  QQUUEE  DDEESSDDEE  OO  PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  

AANNUUNNCCIIOO  OO  QQUUEE  HHÁÁ  DDEE  AACCOONNTTEECCEERR,,  e desde a antiguidade as coisas que ainda não 

sucederam; que digo: O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha 

vontade." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você estudar as profecias sobre a primeira vinda de Cristo irá perceber que todas elas se 

cumpriram de forma precisa e impressionante.   

Ao lermos o Salmo 22:12 a 18, que foi escrito aproximadamente mil anos antes de Jesus 

nascer, perceberemos uma descrição antecipada da morte de Jesus Cristo. O interessante é que nesta 

época a morte por crucifixão ainda não era conhecida. 

  Temos também a indicação do lugar do nascimento de Jesus (Miquéias 5:2), o fato de que ele 

nasceria de uma virgem (Isaías 7:14), que o seu lado seria perfurado (Zacarias 12:10) e muitos outros 

detalhes. Notem nos textos abaixo como estas profecias se cumpriram com exatidão. 

Nasceria da Semente da Mulher 

 Profecia - Gn 3:15 -  “Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o 

seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” 

   PROFECIAS SOBRE A 

   PRIMEIRA VINDA DE CRISTO 2 
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 Cumprimento - Mt 1:20 -  “Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, 

em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua 

mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.” 

Nasceria de uma virgem 

 Profecia - Is 7:14 -  “Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: Eis que a virgem 

conceberá, e dará a luz um filho, e lhe chamará Emanuel.” 

 Cumprimento - Mt 1:18, 25 -  “O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando 

Maria, sua mãe, ... achou-se grávida pelo Espírito Santo, ... contudo não a conheceu, 

enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.” 

Filho de Deus 

 Profecia - Sl 2:7 -  “Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: Tu é meu Filho, eu 

hoje te gerei.” 

 Cumprimento - Mt 3:17-  “E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho 

amado, em quem me comprazo.” 

Semente de Abraão 

 Profecia - Gn 22:18 -  “Nela serão benditas todas as nações da terra: porquanto 

obedeceste a minha voz.” 

 Cumprimento - Mt 1:1 -  “Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de 

Abraão.” 

Filho de Isaque  

 Profecia - Gn 21:12 -  “Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa 

do moço e por causa da tua serva; atende a Sara em tudo o que ela te disser; porque por 

Isaque será chamada a tua descendência.” 

 Cumprimento - Lc 3:23-34 -  “Ora, Jesus tinha cerca de trinta anos ao começar o seu 

ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Heli ... filho de Jacó, Jacó, filho de 

Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor;” 

Casa de Davi 

 Profecia - Jr 23:5 -  “Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um 

Renovo justo; e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na 

terra.” 

 Cumprimento - Lc 3:23-31 -  “Ora, Jesus tinha cerca de trinta anos ao começar o seu 

ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Heli ... filho de Matata, filho de 

Natã, filho de Davi.” 

Nasceria em Belém 

 Profecia - Mq 5:2 -  “E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de 

milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os 

tempos antigos, desde os dias da eternidade.” 

 Cumprimento - Mt 2:1 -  “Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei 

Herodes, eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém.” 

Ele seria um profeta 
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 Profecia - Dt 18:18 -  “Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante 

a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará tudo o eu lhes ordenar.” 

 Cumprimento - Mt 21:11-  “E as multidões clamavam: "Este é o profeta Jesus, de 

Nazaré da Galiléia.” 

Ele seria um rei 

 Profecia - Sl 2:6 - “Eu, porém constitui o meu Rei sobre o meu santo monte Sião.” 

 Cumprimento - Mt 27:37 -  “Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: 

ESTE É JESUS, O REI DOS JUDEUS.” 

Ele seria um sacerdote 

 Profecia - Sl 110:4 - “O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, 

segundo a ordem de Melquisedeque.” 

 Cumprimento - Hb 3:1 – “Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, 

considerai atentamente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão, Jesus.” 

(Hb 5:5-6) “Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo 

sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei; como em outro 

lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.” 

Ele deveria ser precedido por um mensageiro 

 Profecia - Is 40:3 – “Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor; 

endireitai no ermo a vereda a nosso Deus.” 

 Cumprimento - Mt 3:1-2 -  “Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto 

da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.” 

Seria rejeitado por Seu próprio povo 

 Profecia - Is 53:3 -  “Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens; homem de 

dores e que sabe o que é padecer; e como um de quem os homens escondem o rosto, era 

desprezado, e dele não fizemos caso.” 

 Cumprimento - Jo 7:5 – “Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele." 

Jo 7:48 -  “Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus?” 

Seu lado seria perfurado 

 Profecia - Zc 12:10 -  “E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, 

derramarei o espírito de graça e de súplicas; olharão para mim, a quem traspassaram; 

pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora 

amargamente pelo primogênito.” 

 Cumprimento - Jo 19:34 -  “Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e 

logo saiu sangue e água.” 

Crucificação 

 Profecia - Sl 22:1, 11-18 – “Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? ... Não te 

distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos 

touros me cercam, fortes touros de Basã me rodeiam. Cães me cercam; uma súcia de 

malfeitores me rodeia; traspassaram as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos; 

eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si minhas vestes, e sobre a 

minha túnica deitam sortes.” 
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 Cumprimento - Lucas 23:33 -  “Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o 

crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda.” 

João 19:33,“Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe 

quebraram as pernas.” 

João 19:23-24 – “Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e 

fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte; A túnica , porém, era sem costura, 

toda tecida de alto a baixo. disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos 

sortes sobre ela pra ver a quem caberá - para se cumprir a Escritura: Repartiram entre si 

as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os 

soldados.” 

Algo que chama a atenção ao ler os evangelhos, é a constante frase “...para se cumprir a 

Escritura”. Indicando que Jesus veio ao mundo com um plano de ação concebido antes da fundação 

do mundo (Apoc. 13:8). 

Ellen White faz uma interessante afirmação a respeito da primeira vinda de Cristo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

“As seguintes probabilidades foram calculadas por Peter Stoner em Science Speaks (Moody 

Press, 1963) e coincidências estão fora da ciência da probabilidade. Stoner diz que usando a 

moderna ciência da probabilidade em referência a oito profecias, nós encontramos que AA  CCHHAANNCCEE  

“Mas, como as estrelas no vasto circuito de sua indicada 

órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem 

tardança. Mediante símbolos da grande escuridão do forno 

fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito, 

e declarara que o tempo de sua peregrinação seria de 

quatrocentos anos. „Sairão depois com grandes riquezas‟. Contra 

essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó 

batalhou em vão. „Naquele mesmo dia‟, indicado na promessa 

divina, „todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito‟. 

Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de 

Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, 

Jesus nasceu em Belém.” --  O Desejado de Todas as Nações, pág. 28. 

QUAL SERIA ENTÃO A PROBABILIDADE 
MATEMÁTICA DE JESUS CUMPRIR 
TODAS ESTAS PROFECIAS?  
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DDEE  UUMM  ÚÚNNIICCOO  HHOOMMEEMM  TTEERR  VVIIVVIIDDOO  AANNTTEESS  DDAA  PPRREESSEENNTTEE  ÉÉPPOOCCAA  EE  TTEERR  CCUUMMPPRRIIDDOO  PPLLEENNAAMMEENNTTEE  

TTOODDAASS  AASS  OOIITTOO  PPRROOFFEECCIIAASS  ÉÉ  DDEE  11  EEMM  1100
1177

””..    IISSSSOO  SSEERRIIAA  11  EEMM  110000,,000000,,000000,,000000,,000000,,000000  ((CCEEMM  

QQUUAATTRRIILLHHÕÕEESS))..  

Para ajudar a compreender esta estonteante probabilidade, Stoner ilustra isto supondo que “se 

nós tivéssemos 10
17

 moedas (ou cem quatrilhões de moedas) de U$0,50 (cinqüenta centavos de 

dólar) e então espalhássemos pelo território do Texas (mais ou menos o tamanho do estado do 

Paraná, aqui no Brasil). Cobriríamos toda a face do estado em uma altura de cerca de 70 cm.” 

“Agora marque uma dessas moedas e agite-a junto com toda a massa de moedas sobre todo o 

Estado. Pegue um homem e diga que ele poderá ficar com tudo aquilo, desde que ele diga onde está a 

moeda marcada e nos mostre ela. Que chance ele teria de acertar na primeira? Esta é a mesma chance 

que os profetas tinham de escrever oito profecias e elas se cumprirem em um único homem.” 

Isto levando em conta apenas o cumprimento de 8 profecias, mas... Stoner considerou 48 

profecias e disse: ""NNÓÓSS  EENNCCOONNTTRRAAMMOOSS  QQUUEE  AA  CCHHAANNCCEE  DDEE  UUMM  ÚÚNNIICCOO  HHOOMMEEMM  CCUUMMPPRRIIRR  

TTOOTTAALLMMEENNTTEE  TTOODDAASS  AASS  4488  PPRROOFFEECCIIAASS  SSEERRÁÁ  DDEE  11  EEMM  1100
115577

,,  

  OOUU  11  EEMM...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 

000,000,000,000,000,000,000. 

OO  NNÚÚMMEERROO  110000  SSEEGGUUIIDDOO  DDEE  115577  ZZEERROOSS..  

O número estimado de elétrons no universo está 

em torno de 10
79

.  

 

Isto é uma evidência que JJEESSUUSS  NNÃÃOO  CCUUMMPPRRIIUU  

AASS  PPRROOFFEECCIIAASS  PPOORR  MMEERROO  AACCIIDDEENNTTEE..””   (Esta 

informação foi extraída do livro “Evidência que Exige um 

Veredicto” de Josh McDowell, 28.) 
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E o Pr. Orlando G. de Pinho, em seu livro Salvo ou Perdido diz que é expressivo constatar 

haver na Bíblia mais de trezentas profecias a respeito do Messias, dos mais diferentes aspectos da 

vida de Jesus, desde Belém até ao Calvário. - Salvo ou Perdido, 24. 

Por isso é muito importante levarmos a sério as  

profecias. O apóstolo Paulo escreveu:  

“Não desprezeis as profecias.”  

““NNÃÃOO  DDEESSPPRREEZZEEIISS  AASS  PPRROOFFEECCIIAASS..””    

““NNÃÃOO  DDEESSPPRREEZZEEIISS  AASS  PPRROOFFEECCIIAASS..””   

(I Tessalonicenses 5:20) 

 

Lembre-se que: 

“Com certeza o Senhor Deus 

NNÃÃOO  FFAARRÁÁ  NNAADDAA  sem antes 

 RREEVVEELLAARR  OO  SSEEUU  SSEEGGRREEDDOO aos seus servos, os profetas.” 

                                                                      (Amós 3:7) 

E mais... 

“...OOSS  PPEERRVVEERRSSOOSS......  NNEENNHHUUMM  DDEELLEESS  EENNTTEENNDDEERRÁÁ,, MMAASS  OOSS  SSÁÁBBIIOOSS  EENNTTEENNDDEERRÃÃOO..”  

(Daniel 12:10) 

E o momento de estudarmos é agora. O Espírito de Profecia afirma: 

a respeito da primeira vinda de Cristo: 

 

 

 

Percebem que esta também é uma profecia e está se cumprindo em nossos dias? 

 A queda do muro de Berlim. 

 A queda da antiga (notem que já é antiga) União Soviética. 

 O poderio cada vez maior dos Estados Unidos. 

 A recuperação do poder pela Igreja Católica Apostólica Romana desde que Mussolini 

devolveu o status de país ao Vaticano. 

 As mudanças climáticas. 

 E creio que você pode pensar em muitos outros acontecimentos mais. 

E se estes acontecimentos serão rápidos, devemos estudar o quanto antes as profecias que nos ajudam a 

nos preparar para não sermos surpreendidos.  

 

 

 

 

 

O que você acha deste texto de Ellen White? Não está se cumprindo em nossos dias também? Parece até 

uma manchete dos jornais atuais. 

“Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os 

acontecimentos finais serão rápidos.” - Testemunhos Seletos, volume 2, pág. 280. 

“Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão 

os juízos de Deus se seguirão uns aos outros – fogo, inundações e 

terremotos, com guerras e derramamento de sangue.” - Profetas e 

Reis, pág. 278. 
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O que devemos fazer então? 

Estudar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebem que existem sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo? 

 

 

 

 

Como já disse anteriormente não serão todos os que vão compreender mas somente ““OOSS  QQUUEE  

SSEE  CCOOLLOOCCAAMM  SSOOBB  AA  DDIIRREEÇÇÃÃOO  DDEE  DDEEUUSS,,  PPAARRAA  SSEERREEMM  PPOORR  EELLEE  GGUUIIAADDOOSS......””    ou seja,  ””OOSS  SSÁÁBBIIOOSS””.. 

Tenho certeza de que após estudar cuidadosamente as profecias para o nosso tempo você 

poderá dizer como o apóstolo Paulo:  

 "E isto digo, CCOONNHHEECCEENNDDOO  OO  TTEEMMPPOO,, que já é hora de despertarmos do sono; 

porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. 

A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos pois as obras das trevas; e vistamo-

nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem 

em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e 

inveja; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne com 

suas concupiscências."  (Rom. 13:11-14) 

Ellen G. White nos aconselha a estudar... ESTUDAR-MOS AS PROFECIAS. 
 

 

 

 

  

 

 

 

Jesus em seu sermão profético de Mateus 24 e 25 menciona a necessidade de lermos e 

entendermos o livro de Daniel: “Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o 

profeta Daniel, no lugar Santo (quem lê entenda).”  (Mateus 24:15)  

DEVEMOS ESTUDAR  

““DDEEVVEEMMOOSS  EESSTTUUDDAARR  OOSS  GGRRAANNDDEESS  SSIINNAAIISS  QQUUEE  IINNDDIICCAAMM  OOSS  TTEEMMPPOOSS  EEMM  QQUUEE  

EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO..””  --    Eventos Finais, pág. 14 

““OOSS  QQUUEE  SSEE  CCOOLLOOCCAAMM  SSOOBB  AA  DDIIRREEÇÇÃÃOO  DDEE  DDEEUUSS,,  PPAARRAA  SSEERREEMM  

PPOORR  EELLEE  GGUUIIAADDOOSS,,  CCOOMMPPRREEEENNDDEERRÃÃOO  AA  CCOONNSSTTAANNTTEE  CCOORRRREENNTTEE  DDOOSS  

AACCOONNTTEECCIIMMEENNTTOOSS  QQUUEE  EELLEE  OORRDDEENNOOUU..””  --  Serviço Cristão, pág. 77. 

“Há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus; 

especialmente devem DDAANNIIEELL  EE  AAPPOOCCAALLIIPPSSEE merecer atenção como 

nunca dantes na história de nossa obra... AA  LLUUZZ  QQUUEE  DDAANNIIEELL  RREECCEEBBEEUU  

FFOOII  DDAADDAA  EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE  PPAARRAA  EESSTTEESS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  DDIIAASS..””  --  Testemunhos 

Para Ministros e Obreiros Evangélicos, pág. 112 e 113 

AA  LLUUZZ  QQUUEE  DDAANNIIEELL  RREECCEEBBEEUU  ÉÉ  PPAARRAA  OOSS  NNOOSSSSOOSS  DDIIAASS..  
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Podemos notar que o próprio Senhor Jesus deseja que seus filhos leiam e entendam o que o 

profeta Daniel escreveu. 

Vamos iniciar o nosso estudo? Vamos procurar as respostas para as perguntas que coloquei no 

início? Ainda se lembra delas? 

 Quando foi o princípio?  

 Quando será o fim? 

  QQUUAANNTTOO  TTEEMMPPOO  AAIINNDDAA  FFAALLTTAA  PPAARRAA  OO  FFIIMM??  

 O que havia antes do princípio? 

 O que haverá depois do fim? 

 Quando o homem pecou? 

  EEMM  QQUUEE  TTEEMMPPOO  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO??  

 

 

 

 

 

  

 

 

Vamos começar pela pergunta “em que tempo estamos vivendo?”  

É importante não tirarmos conclusões precipitadas sobre este estudo. Ore a Deus e peça 

sabedoria. Lembre-se de que os sábios entenderão.  

É bom lembrar que profecia tem características da matemática. Para se entender o todo é 

necessário ir compreendendo cada uma das fases proféticas ou profecias associadas. Pouco a pouco, 

você verá como tudo se encaixa e como o que se cumpriu foi matematicamente preciso. E ao 

analizarmos o cumprimento profético no passado temos nossa fé fortalecida para crermos no 

cumprimento das profecias que ainda se cumprirão no futuro (e este futuro está muito, mas muito 

próximo mesmo.). Mas embora seja algo exato, isto não quer dizer que qualquer um entenda. Deus é 

quem revela. Por isso é necessário oração e humildade. Como foi dito anteriormente: ser sábio.  

Também devo lembrar que para a compreensão das profecias vale o conselho do profeta Isaías:  

“Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito; regra sobre regra, 

regra e mais regra; um pouco aqui, um pouco ali.”  (Isaías 28:10)  

Vamos colocar o nosso estudo em uma LLIINNHHAA  DDEE  TTEEMMPPOO e logo você poderá localizar os 

diversos acontecimentos bíblicos sobre esta linha. Você também irá visualizar as profecias que se 

cumpriram e as que ainda se cumprirão. Pouco a pouco preencheremos nossa LLIINNHHAA  DDEE  TTEEMMPPOO 

e perceberemos o estudo das profecias de forma mais compreensível. 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO FIM 

““DDEEVVEEMMOOSS  EESSTTUUDDAARR  OOSS  GGRRAANNDDEESS  SSIINNAAIISS  QQUUEE  IINNDDIICCAAMM  OOSS  TTEEMMPPOOSS  EEMM  QQUUEE  

EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO..””  - Eventos Finais, pág. 14. 

“Ergam os vigias agora a voz e dêem a mensagem que é verdade presente 

para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história 

profética.” - Eventos Finais, pág. 15. 

LINHA DO TEMPO 
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Certamente você já leu o relato da criação nos primeiros capítulos da Bíblia e sabe de memória 

o primeiro versículo: “No princípio, criou Deus os céus e a terra.” (Gênesis 1:1) 

Mas Deus no princípio criou algo mais do que apenas os céus e a terra:  

 

 

 

 “De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, 

havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação.” 

(Atos 17:26) 

Deus começou a criação e logo no “primeiro dia”, ao terminar o que havia proposto para aquele 

dia, o relato bíblico diz: “Houve tarde e manhã, o primeiro dia.”  (Gênesis 1:5) 

Por que o relato diz isso?  

Porque Deus estava usando o nosso dia de 24 horas. 

Notem o que ocorreu no quarto dia:  

“Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem 

separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, para dias e 

anos.”  (Gênesis 1:14)  

Nesse momento, Deus criou mais do que os luzeiros, Ele criou o nosso tempo. Ele criou o 

nosso dia de 24 horas, que é o tempo que o nosso planeta leva para dar uma volta sobre si mesmo. 

Ele criou os meses, que é formado pelas quatro fases da lua. Ele criou o ano que é o tempo que a 

Terra leva para dar uma volta completa em torno do sol. 

Uma coisa mais foi criada por Deus: a semana. E embora não exista um “luzeiro celeste” para 

determiná-la, desde a criação o ciclo semanal tem sido observado por todos os povos.  

E depois de passar seis de nossos dias de vinte e quatro horas criando, Deus criou o sétimo dia: 

um dia de descanso. E a Bíblia diz que “abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou; porque nele 

descansou de toda a sua obra que criara e fizera.” (Gênesis 2:3) 

Existem algumas coisas que Deus criou e ninguém mudou. Note que interessante: o dia de 24 

horas todo mundo usa, e faz sentido, pois ele é formado pela noite e pelo dia. O mês também todos 

usamos e também faz sentido, pois ele é formado pelas fases da lua. O ano também faz sentido, pois 

ele é formado pela volta que a terra dá em torno do sol. Mas a semana foi criada por Deus no 

princípio e até hoje todos nós usamos. E quando você vai a outro país, todos usam a mesma semana. 

E mesmo se você viajar para países não cristãos, lá estão eles usando a semana de sete dias. 

A impressão que tenho é que Deus criou a semana e o sábado e não permitiu que Satanás 

tocasse nesses dois elementos que são parte do tempo (do nosso tempo). 

POR QUE UMA LINHA DO TEMPO?  

DDEEUUSS  CCRRIIOOUU  OO  TTEEMMPPOO.. 
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O tempo de Deus é diferente do tempo que temos aqui na Terra. O próprio apóstolo Pedro 

afirma isso em seu livro: 

“Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como 

mil anos, e mil anos como um dia.” (II Pedro 3:8) 

Não quero defender uma nova teologia do tempo, mas é óbvio que o tempo da Terra é 

totalmente diferente do tempo em outros planetas. Deus criou um tempo para nós seres humanos e 

Deus o tem usado para comunicar ao homem o que vai ocorrer. É baseado nesse pensamento que 

vamos utilizar a linha do tempo. 

Deus é um Deus de ordem. No tempo apontado o dilúvio aconteceu. No tempo apontado o 

Êxodo do povo de Israel aconteceu. No tempo apontado para o ministério de Jesus nessa terra iniciar 

e terminar tudo ocorreu. E com certeza no tempo apontado, Cristo virá a essa Terra pela segunda vez. 

 

 

 

 

 

 

 
Um pouco antes do pecado. Algumas tradições dizem que foi cerca de trinta anos antes de 

Adão pecar, mas não encontrei segurança em uma data específica.  

Sobre o inicio de nosso planeta Deus apenas disse, através de Moisés, em Gênesis 1:1: “No 

princípio, criou Deus os céus e a terra.” 

 

 

 

 

 

 

 
Quando Eva tomou do fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal e além de comê-lo 

levou-o para Adão. Isto fez com que eles fossem expulsos do jardim do Éden e foi nessa ocasião que 

Deus disse as palavras que se encontram em Gênesis 3:15: 

“Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este 

te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.”  

Guarde bem esta passagem pois ela nos ajudará a responder a pergunta “quando ocorreu o 

pecado?”. Veremos a resposta mais adiante. 

 

 
 

QUANDO FOI O INÍCIO?  

QUANDO OCORREU O PECADO?  
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A Bíblia chama de fim, o momento em que Jesus voltará em glória e majestade. O livro de 

Apocalipse em seu último capítulo, depois de descrever os últimos acontecimentos e também 

antecipar alguns que ocorrerão depois da segunda vinda de Jesus diz:  

“Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada 

um segundo as suas obras.” (Apocalipse 22:12) 

Com isso em mente podemos colocar alguns dados em nossa linha do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao acompanhar esse estudo, poderia surgir a pergunta: “Por que não há datas na linha do 

tempo?”. À medida que avançamos, iremos preenchê-la e responder as perguntas, aparentemente, 

sem respostas. 

Será que definir datas é realmente possível? 

Ao lermos a Bíblia Sagrada percebemos que os antigos profetas não somente se preocuparam 

em anunciar o que aconteceria, mas também em muitos casos, anunciar o tempo de seu 

cumprimento. 

Apenas para citarmos alguns: Os cento e vinte anos de graça dados ao mundo antediluviano 

(Gênesis 6:3), os sete dias que precederiam o início da chuva, que cairia durante quarenta dias 

(Gênesis 7:4), os quatrocentos anos de peregrinação da descendência de Abraão (Gênesis 15:13; 

Atos 7:6), os três dias para o copeiro e para o padeiro de Faraó (Gênesis 40:12,13, 18 e 19),  os sete 

anos de fartura e os outros sete de fome sobre o Egito (Gênesis 41:26, 27, 29 e 30), os quarenta anos 

de jornada pelo deserto (Números 14:33 e 34), os três anos e meio de seca no reinado de Acabe (I 

Reis 17:1; Lucas 4:25), o cativeiro de setenta anos (Jeremias 25:11 e 12; 29:10; Daniel 9:2), os sete 

tempos (ou anos) de loucura de Nabucodonosor (Daniel 4:16, 23, 25 e 32) e muitos outros. Estes 

eventos foram preditos mostrando os períodos de tempo em que ocorreriam. E hoje nós podemos 

 

INÍCIO FIM 

CRIAÇÃO VOLTA DE 

JESUS 

LINHA DO TEMPO 

QUANDO SERÁ O FIM?  
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colocá-los sobre a nossa linha de tempo. Porém, teriamos dificuldades de colocar cada um desses 

eventos na linha de tempo nas datas que ocorreram.  

Para facilitar o estudo, os historiadores utilizaram o nascimento de Cristo como um ponto 

principal no tempo. Por isso dizemos que um evento ocorreu ANTES ou DEPOIS DE CRISTO.  

Mas aos SÁBIOS Cristo deu mais do que apenas este ponto. Para termos uma data inicial 

vamos estudar uma das profecias de Daniel. Até o final deste estudo vamos estudar diversas 

profecias de Daniel e Apocalipse. 

 

 

 

 

 

O próprio Jesus confiava no profeta Daniel. E se Jesus confiava no livro de Daniel e em suas 

profecias com certeza podemos estudá-las com confiança e com plena segurança de que foram 

inspiradas por Deus.  

“Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, 

no lugar Santo (quem lê entenda).”  (Mateus 24:15)  

 

 

 

 

 

Depois de estudarmos cuidadosamente algumas destas profecias teremos uma outra visão do 

tempo em que estamos vivendo. 

Existe hoje um pensamento geral de que vivemos pouco antes da volta de Jesus, mas será isto 

verdade? Se for verdade, qual é a proximidade?  

Não gostaria de entrar em muitos detalhes de todas as profecias, mas vou rapidamente passar 

por algumas profecias que indicam a proximidade da segunda vinda de Jesus. Claro que se você 

desejar saber mais sobre cada uma destas profecias, existem muitos livros sobre o assunto. Hoje 

dezenas, talvez centenas de homens e mulheres têm sido usados por Deus escrevendo livros que nos 

ajudam a compreender as profecias. Isto também é um cumprimento profético. As palavras do anjo a 

Daniel, com relação aos últimos dias, deviam ser compreendidas no tempo do fim. Nesse tempo, 

“muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará”.  (Daniel 12:4) 

A Bíblia na Linguagem de Hoje traz a seguinte tradução para esse verso: “Muitos correrão de 

cá para lá, PPRROOCCUURRAANNDDOO  FFIICCAARR  MMAAIISS  SSÁÁBBIIOOSS””.. (Daniel 12:4) 

Nem preciso lembrar a vocês que “os sábios entenderão” (Daniel 12:10). Eis o porquê de eu 

acreditar que estas profecias podem ser entendidas atualmente. 

Alguns teólogos dizem que este verso quer dizer que “o conhecimento do livro (de Daniel) se 

multiplicará.” E isto realmente tem ocorrido. Praticamente quase todas as profecias de Daniel e 

Apocalipse têm sido explicadas em centenas de livros. 

 

 

“Há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus; especialmente 

devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história 

de nossa obra... A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para 

estes últimos dias.” - Eventos Finais, pág. 15. 

“As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram logo se 

cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de 

Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade; nos previne 

com clareza, contando-nos o que haverá no futuro.” - Eventos Finais, pág. 15. 
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Embora a profecia descrita no livro de Daniel capítulo 2 seja muito conhecida, faremos um 

breve estudo a respeito dela. Neste capítulo Daniel interpreta um sonho do rei babilônico, 

Nabucodonozor.  

Daniel era um jovem hebreu que foi levado cativo para Babilônia no ano 605 a.C. Nesse reino 

ele  serviu cerca de setenta anos durante os reinos de Nabucodonozor, Belsazar, Dario e Ciro. Se você 

tomar tempo em ler o capítulo 1 de Daniel verá como tudo começou e como Daniel tornou-se um dos 

sábios da corte. 

605 a.C. 604 603 602 

 

Daniel é   Nabucodonosor  
levado cativo   sonha 

 

A mensagem central do capítulo 2, do livro de Daniel, é que Deus conhece tudo sobre o 

futuro e nos revela aquilo que devemos saber. 

“Ele (Deus) revela o profundo e o escondido; conhece o que está em trevas, e 

com Ele mora a luz”. (Daniel 2:22) 

O rei teve um sonho entre 603 e 602 a.C. e acreditava que era importante. 

Jacques B. Doukhan, em seu livro Secrets of Daniel, afirma que particularmente em Babilônia, 

a sociedade aceitava os sonhos como mensagens divinas e algumas vezes eram compiladas em 

“livros dos sonhos.” O povo acreditava tanto que gastavam tempo no templo à noite, no intento de 

receber essas mensagens divinas. Secrets of Daniel, pág. 24. 

“O mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito 

que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. 

Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande 

luta entre o bem e o mal, entre o Céu e o inferno. Todo ser 

humano desempenha uma parte nesse conflito. NNIINNGGUUÉÉMM  PPOODDEE  

FFIICCAARR  EEMM  TTEERRRREENNOO  NNEEUUTTRROO..”” - Exaltai-O, pág. 254. 

   DANIEL 2 
   DEUS CONHECE E  
   REVELA O FUTURO 3 
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O impressionante é que o rei Nabucodonozor lembrava-se de ter sonhado, cria ser importante, 

mas não se lembrava do sonho. 

A palavra “sonhos” aparece no plural (verso 1). Sonhar o mesmo sonho várias vezes era 

extraordinário. Se Nabucodonozor sonhou o mesmo sonho várias vezes, ele sabia que era importante. 

E por que ele esqueceu o sonho? 

 

 

 

 

 

 

O próprio Deus deve ter originado a amnésia. Os babilônicos consideravam o ato de 

esquecer um sonho como sendo um sinal de que tinha um significado divino: “Se um homem esquece 

seu sonho, isto significa que Deus está com raiva dele.” Secrets of Daniel, pág. 25. 

 “Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os 

caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos; eles vieram e se 

apresentaram diante do rei.” (Daniel 2:2) 

 

 

 

 

 
 

Os magos, astrólogos, encantadores e caldeus eram uma elite privilegiada na corte Caldeia. 

Os primeiros – os hartummîm, - eram indivíduos tidos como „experts‟ conhecedores dos mistérios 

sagrados e esotéricos. Estes homens eram considerados tanto no Egito, como em Babilônia como 

sábios eminentes no conhecimento e na ciência.  Eram eruditos escribas em sua atividade real. Os 

hartummîm – que eram chamados haritibi pelos acádios – eram os intérpretes dos sonhos por 

excelência e reconhecidos profissionais nesta atividade, eram homens de renome, inclusive nas 

cortes assírias. Os segundos, os assapîm – eram os experts na contemplação dos céus e hábeis na 

busca de sinais celestiais como meios de predição. Os terceiros – os mekassapîm – eram os sábios 

por excelência, identificados com a casta sacerdotal e com as atividades relacionadas com o 

conhecimento e as letras. E Daniel, mesmo recem graduado nos estudos destas artes,  já era contado 

como um dos sábios caldeus, mas por alguma razão não estava presente nesta ocasião. Daniel, el 

Profeta Mesiánico, Vol. II, pág. 44. 

ENCANTANDORES Recebiam treinamento para manter contentes os deuses. 

MAGOS E 

FEITICEIROS 

Tentavam proteger as pessoas mediante o afastamento dos demônios. (Os magos 

liam a mão, as cartas, óleo no fundo de uma xícara e liam através de um fígado 

bovino. Os feiticeiros usavam premonição, telepatia, telecinesia, necromancia, 

etc.) 

“O Senhor em Sua providência tinha um sábio propósito em 

vista ao dar este sonho a Nabucodonozor, e fazer com que ele o 

esquecesse em parte, mas reter o temor em sua mente. O Senhor 

desejava expor a pretensão dos sábios de Babilônia.” - Youth‟s 

Instructor, Sep., 1, 1903 

QUEM ERAM ESSAS PESSOAS?  
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ASTRÓLOGOS Interpretavam agouros e prediziam o futuro olhando os desenhos formados pelas 

estrelas. 

CALDEUS Ofereciam ampla variedade de serviços e em conjunto constituíam o grupo 

étnico que governava sobre Babilônia (eram os eruditos do reino). 

Daniel fazia parte deste último grupo. E como não podiam interpretar o sonho, Daniel foi em 

busca da resposta. 

“Então Daniel foi para sua casa, e fez saber a coisa a Hananias, Misael e 

Azarias, seus companheiros; para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre 

este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente 

com o resto dos sábios de Babilônia. EENNTTÃÃOO  FFOOII  RREEVVEELLAADDOO  OO  SSEEGGRREEDDOO  AA  DDAANNIIEELL  numa 

visão da noite.”  (Daniel 2:17 a 19) 

 E Daniel agradeceu a Deus louvando: 

“Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome 

de Deus desde o século, até o século, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda 

os tempos e as horas; ele remove os reis e estabelece os reis; Ele dá sabedoria aos 

sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido; conhece o que 

está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, Te louvo e celebro eu, que 

me deste sabedoria e força; e agora me fizeste saber o que Te pedimos, porque nos 

fizeste saber a coisa do rei.”  (Daniel 2:20-23) 

Esta é a primeira oração que aparece no livro de Daniel. No total são assinaladas sete 

orações. Na realidade a oração sempre esteve presente na vida de Daniel. Mas nesta ele 

revela sua gratidão, convicção, devoção, vida de oração e entendimento total do que lhe foi 

revelado. E ele reconhece que o pedido foi feito em conjunto com seus amigos quando diz:  

agora me fizeste saber o que Te pedimos. 

A situação era séria, pois se não dessem a interpretação eles seriam mortos. 

“Por isso Daniel entrou a Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os 

sábios de Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, 

introduz-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação.”  (Daniel 2:24) 

Em todos os tempos os filhos de Deus têm sido o “sal da terra” para preservar o mundo da 

destruição: Noé antes do dilúvio, Ló em Sodoma, Paulo no navio, etc. Semelhantemente a vida dos 

sábios de Babilônia foi poupada por amor a Daniel. 

Mas Daniel demonstrou ao rei, quem era o responsável por ter dado o sonho e também a 

interpretação:  

 “Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e disse-lhe 

assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá o qual fará saber ao rei a 

interpretação. 

Respondeu o rei e disse a Daniel: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua 

interpretação? 

Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem 

sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas HHÁÁ  

UUMM  DDEEUUSS  NNOOSS  CCÉÉUUSS,,  OO  QQUUAALL  RREEVVEELLAA  OOSS  SSEEGGRREEDDOOSS;; Ele pois fez saber ao rei 

Nabucodonozor OO  QQUUEE  HHÁÁ  DDEE  SSEERR  NNOO  FFIIMM  DDOOSS  DDIIAASS..”  (Daniel 2:25-28) 
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Qual era o propósito do sonho? 

Saber ““OO  QQUUEE  HHÁÁ  DDEE  SSEERR  NNOO  FFIIMM  DDOOSS  DDIIAASS..””  

Na Bíblia na Linguagem de Hoje (BLH) está vertido assim: 

“Foi por meio do sonho que ele fez o senhor saber OO  QQUUEE  VVAAII  AACCOONNTTEECCEERR  NNOO  

FFUUTTUURROO..”  (Daniel 2:28) 

“O grande Deus fez saber ao rei OO  QQUUEE  HHÁÁ  DDEE  SSEERR  FFUUTTUURRAAMMEENNTTEE..”  (Daniel 2:45 

u.p.)   

 

 

 

 

Propósitos do Sonho 

1.  Tornar conhecido o Deus verdadeiro ao Rei e a toda Babilônia. 

2. Mostrar que só o Deus criador dos céus e da terra teria este poder. 

3. Mostrar ao rei que Deus “estabelece os reis e os remove”. 

4. Mostrar a sorte dos reinos deste mundo (que são passageiros). 

5. Mostrar que somente o reino de Deus será eterno e único. 

6. Mostrar ao rei, a Daniel e aos que estudassem os seus escritos OO  QQUUEE  AACCOONNTTEECCEERRIIAA  NNOO  FFIIMM  

DDOOSS  DDIIAASS.. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Foi mostrada a Nabucodonozor uma estátua, grande e 

resplandecente, cujo aspecto era terrível. A cabeça era de ouro, os peitos e 

braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés eram 

bastante frágeis, pois eram em parte de barro e ferro. 

Estando ainda o rei olhando com espanto, uma pedra deslocada sem 

o auxílio de mãos chocou-se contra os pés da estátua e a esmiuçou 

reduzindo-a a pó. Veio então um forte vento e espalhou a poeira. A pedra 

cresceu e encheu toda a terra. 

 

 

 

““OO  GGRRAANNDDEE  DDEEUUSS  EESSTTÁÁ  RREEVVEELLAANNDDOO  AAOO  SSEENNHHOORR    

OO  QQUUEE  VVAAII  AACCOONNTTEECCEERR  NNOO  FFUUTTUURROO..””  (BLH)  

O SONHO (Daniel 2:28 a 35)  
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Simbolizava o reino de Babilônia, com o seu rei Nabucodonozor. O reino da Babilônia 

permaneceu como um império mundial de 605 a.C. até 539 a.C. 

Heródoto informa sobre o explendor áureo da Babilônia de Nabucodonozor: No templo de 

Babilônia existe um segundo santuário abaixo, no qual está a grande imagem de Bel, toda de ouro 

em um trono dourado, sobre uma base de ouro e com uma mesa de ouro ao seu lado. Se dizia entre 

os caldeus que para fazer tudo isso se utilizaram mais de vinte e duas tonelas de ouro. Citado no livro 

Daniel, The Seer of Babylon, pág. 27. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Simbolizava o império Medo-Persa, que teve como imperador a Ciro. Este império 

permaneceu de 539 a.C até 331 a.C.  

A prata mencionada pela profecia representando a Medo-Pérsia, bem pode assinalar o fato de 

que esta nação usou este metal como valor de seu sistema tributário. Seus sátrapas pagavam em 

talentos de prata seus tributos, com exceção aos hindús, que o faziam pagando em ouro.  Daniel, el 

Profeta Mesiánico, Vol. II, pág. 63. 

 

 

 

BABILÔNIA 

605 – 539 a.C. 

A INTERPRETAÇÃO DO SONHO  
(Daniel 2:28 a 35)  

CABEÇA DE OURO  

MEDO-PÉRSIA 

539 - 331 a.C. 

PEITO E BRAÇOS DE PRATA  
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Simbolizava o império Grego, que teve como imperador e conquistador Alexandre, o 

grande. Este império permaneceu de 331 a.C. até 168 a.C. O próprio profeta Ezequiel menciona a 

Grécia trazendo seus artefatos de bronze (Ezequiel 27:13). Os soldados gregos também são descritos 

como usando armaduras de bronze. Heródoto se refere ao faraó Psamético I (663-609 a.C.), nos dias 

da dinastia XXVI do Egito, que considerou a invasão dos piratas gregos como o cumprimento de 

uma antiga profecia que anunciava “os homens de bronze vindos do mar.” Josefo, fazendo referência 

à profecia de Daniel diz: “outro rei que virá do oeste, armado com bronze, destruirá esse governo” (o 

dos persas). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simboliza o império Romano que dominou o mundo de 168 a.C. até 476 d.C. e teve 

como seus governantes os Cézares. Edward Gibbon, em The Decline and Fall of the Roman 

Empire, comentando o surgimento da férrea Roma, declara:  As armas da república, as vezes 

vencidas em batalha, sempre vitoriosas na guerra, avançaram com passos rápidos até o Eufrates, o 

Danúbio, o Reno e o Oceano; e as imagens de ouro, prata, bronze, que poderiam servir para 

representar as nações e seus reis, foram sucessivamente quebrantadas pela férrea monarquia de 

Roma. Citado em Daniel, el Profeta Mesiánico, Vol. II, pág. 66. 

      No ano 476 de nossa era, o antigo Império Romano ocidental se dividiu em 10 (o 

mesmo número dos dedos dos pés da estátua simbólica). Essas divisões foram: os francos que vieram 

a ser a França; os anglos-saxões, que vieram a ser a Inglaterra; os alamanos, a Alemanha; os suevos, 

mais tarde Portugal; os visigodos, a Espanha; os burgundos, a Suíça; os lombardos, o norte da Itália; 

e os vândalos, hérulos e ostrogodos que foram destruídos posteriormente.  

São Jerônimo, doutor da igreja latina, autor da tradução das Escrituras Sagradas em latim 

(Vulgata), e que viveu de 340 a 420 A.D., assim se expressou a respeito do Império Romano: "Em 

nossos dias o ferro se misturou com barro. Noutra época não houve nada mais forte que o império 

Romano; agora, não existe coisa mais frágil; está misturado com as nações bárbaras, de cujo 

auxílio necessita".  

GRÉCIA 

331 - 168 a.C. 

VENTRE DE COBRE  

ROMA 

168 a.C. – 476 d.C. 

PERNAS DE FERRO  
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Depois do quarto império, o Romano, não se levantaria outro império universal. O império 

seria dividido, e dividido permaneceria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simboliza o mundo dividido entre diversos países (ou reinos). Alguns fortes e alguns 

fracos. E a Terra permaneceria assim de 476 a.C. até o próximo reino universal, que será um reino 

eterno: o reino de Deus. Portanto a Terra permaneceria assim até a volta de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas o sonho não terminava nos pés da estátua, mas uma 

pedra caia, destruia a estátua e enchia toda a Terra. E esta 

PEDRA SIMBOLIZAVA A VOLTA DE JESUS E O SEU REINO 

ETERNO. 

MUNDO ATUAL DIVIDIDO EM PAÍSES 

476 d.C. até o fim 

PÉS EM PARTE DE FERRO E BARRO  

“Não podemos e não devemos esperar união entre as nações 

da Terra. Nossa posição na imagem de Nabucodonozor é 

representada pelos dedos do pé, num Estado dividido, e feitos de 

um material fragmentário, que não se une. A profecia nos mostra 

que o grande dia de Deus está às portas e se apressa 

grandemente.” - Testemunhos Para a Igreja, Vol. 1, pág. 361. 

EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  NNEESSTTEE  PPEERRÍÍOODDOO.. 

“Centenas de anos antes que certas nações viessem ao cenário da ação, o 

Onisciente lançou um olhar para os séculos por vir e predisse o 

surgimento e queda dos reinos universais. Deus declarou a 

Nabucodonosor que o reino de Babilônia devia cair, e um segundo reino 

surgiria, o qual também teria o seu período de prova. Deixando de 

exaltar o verdadeiro Deus, sua glória seria abatida, e um terceiro reino 

lhe ocuparia o lugar. Este também passaria; e um quarto, forte como 

ferro, submeteria as nações do mundo.” - Profetas e Reis, pág. 501. 

DDEEUUSS  NNÃÃOO  AADDVVIINNHHAA,,  DDEEUUSS  SSAABBEE.. 
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Veja em nossa linha do tempo: 

Com isso em mente podemos colocar alguns dados em nossa linha do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSAABBEE  AA  QQUUEE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  PPOOSSSSOO  CCHHEEGGAARR  CCOOMM  EESSTTAA  PPRROOFFEECCIIAA??   

FFAALLTTAA  PPOOUUCCOO  TTEEMMPPOO  PPAARRAA  AA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS..  

EESSTTAA  PPRROOFFEECCIIAA  AATTÉÉ  AAQQUUII  SSEE  CCUUMMPPRRIIUU  EEXXAATTAAMMEENNTTEE  CCOOMMOO  DDEEUUSS  DDIISSSSEE.. 

EEMM  QQUUEE  TTEEMMPPOO  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO??  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
“Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo,  

misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro,  

assim como o ferro não se mistura com o barro.”  (Daniel 2:43) 

Reis e governantes tentaram manter um império universal através dos casamentos de seus 

filhos. 

Antes da 1
a
 Guerra Mundial a maior parte dos governantes da Europa eram aparentados. A 

rainha Vitória da Inglaterra era chamada “a avó da Europa”, pois quase todos os reis pertenciam à 

sua dinastia. Por exemplo: O rei da Espanha, o czar da Rússia, o rei da Inglaterra, o Kaiser da 

Alemanha, etc., todos eram parentes. Jorge V da Inglaterra, Nicolau II da Rússia, Constantino I da 

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

INÍCIO FIM 

DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

CRIAÇÃO VOLTA DE 

JESUS 

LINHA DO TEMPO 

TENTATIVAS DE REUNIFICAÇÃO  

Estamos vivendo no período dos pés divididos em parte de ferro 

e parte de barro, antes da pedra ferir os pés da estátua, ou seja, 

PPOOUUCCOO  TTEEMMPPOO  AANNTTEESS  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  VVIINNDDAA  DDEE  JJEESSUUSS.. 
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Grécia, o rei da Noruega e o rei da Dinamarca eram primos irmãos e netos de Cristiano IX da 

Dinamarca. Guilherme II da Alemanha, a rainha da Grécia, a czarina da Rússia e as rainhas da 

Espanha e Noruega eram netos da rainha Vitória da Inglaterra. 

Nesta guerra brigaram entre si, tios, sobrinhos, avós, e o resultado foi que quase todos os reinos 

caíram e foram substituídos por repúblicas.  

A profecia se mantém em pé: não se uniram! "Por uma parte o reino será forte, e por outra 

parte será frágil".  

Existiram algumas outras tentativas para a reunificação, e ainda hoje com o Mercado Comum 

Europeu, os homens tentam em vão unir o que Deus disse que não se uniria. 

Carlos Magno, Luís XIV e Napoleão Bonaparte da França; Carlos V da Espanha; Guilerme II e 

Adolf Hitler da Alemanha tentaram essa reunificação. Porque não o conseguiram? 

Porque a profecia bíblica havia declarado: “NÃO SE LIGARÃO UM AO OUTRO”. E a 

história comprova. 
 
 

 

 

 

O que simboliza a Pedra? Afinal de contas, este evento está no 

futuro.  

 “Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será 

jamais destruído; este reino não passará a outro povo; esmiuçará e consumirá todos 

estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.”  (Daniel 2:44) 

Quem é simbolizado pela pedra? 

“E beberam da mesma fonte espiritual; porque bebiam de uma pedra espiritual 

que os seguia. E a pedra era Cristo.”  (I Coríntios 10:4) 

“Se desejarmos entender corretamente a visão, devemos relembrar que a pedra sobrenatural não 

feriu a estátua em sua cabeça de ouro (Babilônia), ou em seu peito de prata (Medo-pérsia), tampouco 

em seu ventre e coxas de bronze (Grécia), ou mesmo nas pernas de ferro (Roma). A Bíblia diz que 

ela feriu a estátua nos pés e dedos, e que seria “nos dias destes reis” que o Deus do Céu 

estabeleceria um reino que jamais seria destruído (Daniel 2:44).” Uma Nova Era Segundo as Prof. de 

Daniel,  44.  

 

 

 
“Certo é o sonho, e fiel, a sua interpretação.”  (Daniel 2:45 u.p.) 

“Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em 

atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e 

a estrela da alva nasça em vosso coração.”  (II Pedro 1:19) 

A PARTE NÃO CUMPRIDA – A PEDRA  

Podemos ter certeza de que tudo se cumprirá 
 



43 

 

O que você acha? Se a maior parte desta profecia se cumpriu, porque não se cumpriria apenas a 

parte final? É uma questão de lógica. Talvez você diga: “questão de fé”. Não neste caso, pois tudo se 

cumpriu exatamente como Deus disse a Daniel há aproximadamente dois mil e seiscentos anos. 

Se desejar um estudo mais profundo dessa e outras profecias busquem nos mais diversos livros 

disponíveis sobre o assunto. Uma boa sujestão é o livro “Uma Nova Era Segundo as Profecias de 

Daniel” de C. Mervyn Maxwell editado pela Casa Publicadora Brasileira. 

Essa profecia de Daniel é uma lição introdutória para as predições mais fantásticas que 

virão a seguir. “Ela nos prepara para as predições ainda muito mais estupendas que virão depois . 

Enquanto observamos seu cumprimento nos assuntos internacionais ao longo dos séculos, nossa 

mente deve se abrir para compreender outras profecias ainda mais notáveis de Daniel e do 

Apocalipse, as quais apresentam acontecimentos muito importantes na igreja cristã; e assim nos 

preparamos para aceitar também um outro grupo de predições acerca das coisas maravilhosas que 

Jesus está realizando em nosso favor neste exato momento. Este arranjo das profecias em ordem – do 

simples para o complexo, e do geral para o particular – constitui mais uma evidência de quanto Deus 

se interessa por nós.” Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel,  39. 

 

 

 

 

    Você notará isto ao estudar o livro de Daniel. 

No próximo capítulo vamos estudar a visão de Daniel 7, ela é ainda mais essencial à 

compreensão de Daniel e Apocalipse, do que Daniel 2. Uma Nova era Segundo as Profecias de Daniel, 107. 

Mantenha em mente a seqüência dos impérios mundiais do passado, isto vai ajudá-lo na 

compreensão das demais profecias de tempo. 

SEQÜÊNCIA DOS IMPÉRIOS MUNDIAIS 

DANIEL 2 Império Mundial Duração 

Cabeça de Ouro BABILÔNIA 605 a 539 a.C. 

Peito e Braços de Prata MEDO-PÉRSIA 539 a 331 a.C. 

Ventre de Cobre GRÉCIA 331 a 168 a.C. 

Pernas de Ferro ROMA 168 a.C. a 476 d.C. 

Pés em Parte de Ferro e Barro Reinos ou Países divididos 476 até o próximo reino mundial 

  

“Os quatro reinos da estátua nos ensinam duas coisas sobre o reino de Deus: primeiro, é real e se 

manifestará na história, assim como outros reinos humanos se manifestaram. Segundo, o conteúdo da 

profecia nos leva a conclusão de que que nós estamos no tempo do fim, muito próximos de seu 

aparecimento. Como Nabucodonozor, baseamos nossa fé naquilo que já vimos. Nosso conhecimento 

da história desperta e fortalece nossa fé no Deus do futuro.” Secrets of Daniel, pág. 41. 

DDEEUUSS  AARRRRAANNJJOOUU  AASS  PPRROOFFEECCIIAASS  DDEE  FFOORRMMAA  AA  IIRR  

DDOO  MMAAIISS  SSIIMMPPLLEESS  PPAARRAA  OO  MMAAIISS  CCOOMMPPLLEEXXOO.. 
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  OO  GGRRAANNDDEE  DDEEUUSS  EESSTTÁÁ  RREEVVEELLAANNDDOO  AAOO  SSEENNHHOORR  OO  QQUUEE  VVAAII  AACCOONNTTEECCEERR  NNOO  

FFUUTTUURROO..””        (Daniel 2:45 u.p. - BLH) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“DDEEVVEEMMOOSS  CCOOMMPPRREEEENNDDEERR  OO  TTEEMMPPOO  EEMM  QQUUEE  VVIIVVEEMMOOSS..  NNÃÃOO  OO  

CCOOMMPPRREEEENNDDEEMMOOSS  NNEEMM  PPEELLAA  MMEETTAADDEE.. Não o apreendemos pela 

metade. Meu coração treme dentro de mim quando penso qual o 

inimigo que temos a defrontar e quão pobremente nos achamos 

preparados para defrontá-lo. As provas dos filhos de Israel, e sua 

atitude justamente antes da vinda de Cristo, foram-me 

apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de 

Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo - como 

o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da 

mente dos judeus, e hoje procura ele cegar a mente dos servos de 

Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa 

verdade.” - Mensagens Escolhidas, Volume 1, pág. 406. 

TEMPO 

ATUAL 
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Estudaremos mais uma profecia que mostra o tempo em que estamos vivendo e porquê 

creio que estamos vivendo no tempo do fim.  

Daniel teve essa visão no ano 553 a.C. quando contava com cerca de 70 anos de idade. 

Nabucodonosor já havia falecido há nove anos. Seus sucessores não tinham o mesmo brilho e 

competência e Belsazar, corregente com seu pai, Nabonido, não prometia muito. Era uma época de 

incerteza política para todos. 

Daniel, idoso, ainda continuava ativo. Babilônia continuava como um grande império, 

apesar de ter-se passado cerca de 50 anos desde que Nabucodonozor tinha tido a visão da estátua 

descrita em Daniel 2. 

A visão que estudaremos agora está em Daniel 7:2 a 14. 

“Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, durante a minha visão da noite, e eis 

que os quatro ventos do céu agitavam o mar Grande. Quatro animais, grandes, 

diferentes uns dos outros, subiam do mar. 

O primeiro era como leão e tinha asas de águia; enquanto eu olhava, foram-lhe 

arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem; e lhe foi 

dada mente de homem. 

Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual 

se levantou sobre um dos seus lados; na boca, entre os dentes, trazia três costelas; e 

lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. 

Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e 

tinha nas costas quatro asas de ave; tinha também este animal quatro cabeças, e foi-

lhe dado domínio. 

Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto 

animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro; 

ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de 

todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. 

 Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante 

do qual três dos primeiros chifres foram arrancados; e eis que neste chifre havia 

olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. 

Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o Ancião de Dias se 

assentou; sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lã; o 

seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo 

   DANIEL 7 
   UM SONHO MUITO  
   ESTRANHO COM  
   QUATRO ANIMAIS 

4 
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manava e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades 

estavam diante dele; assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. 

 Então, estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre 

proferia; estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue 

para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio; todavia, foi-

lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. 

Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do 

céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar 

até ele.  Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens 

de todas as línguas o servissem; o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o 

seu reino jamais será destruído.”  (Daniel 7:2 a 14) 

Neste sonho Daniel viu um mar agitado por ventos. E neste tumulto, nesta tempestade, ele viu 

um enorme LLEEÃÃOO, diferente de todos os leões que ele já havia visto. O leão possuía asas! Mas de 

repente as asas foram “arrancadas” e “e lhe foi dada mente de homem”, e o leão se levantou e 

ficou de pé, “como homem”. (Daniel 7:4) 

 

Preste atenção porque esse sonho foi interpretado, e através 

desse sonho Daniel viu o futuro. E hoje podemos através dele 

também saber EEMM  QQUUEE  TTEEMMPPOO  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO.. 

 

A seguir apareceu um UURRSSOO    que parecia ter um lado mais alto do que o outro. O urso “se 

levantou sobre um dos seus lados”, e trazia três costelas na boca. (Daniel 7:5) 

Logo a seguir surgiu um LLEEOOPPAARRDDOO  que possuia quatro cabeças e quatro asas. (Daniel 7:6) 

Mas aí apareceu um animal que Daniel nunca havia visto. Ele era horrível. Um monstro 

aterrador que ele descreve como um AANNIIMMAALL  TTEERRRRÍÍVVEELL,,  EESSPPAANNTTOOSSOO,, sobremodo forte, 

“diferente de todos os animais que apareceram antes dele”. Daniel não encontrou uma descrição 

adequada para ele. Alguns detalhes sobre esse animal foram descritos por Daniel: ele possuia ““DDEEZZ  

CCHHIIFFRREESS”” ; tinha um aspecto ameaçador e assassino, com enormes unhas de bronze e dentes de ferro. 

Ele “devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava”. (Daniel 7:7 e 19) 

Daniel ainda estava perplexo com o estranho animal quando viu que um CCHHIIFFRREE  ““PPEEQQUUEENNOO”” 

tentava abrir espaço entre os dez e conseguiu derrubar três dos dez chifres. Este chifre pequeno era 

diferente dos outros dez porque tinha “olhos, como os de homem, e uma boca que falava com 

insolência.” (Daniel 7:8) 

Neste momento Daniel teve sua atenção desviada dessa cena horrível para um cena gloriosa no 

Céu. Lá ele pode ver o Ancião de Dias em sua obra de julgamento, próximo ao FFIIMM  DDOOSS  DDIIAASS. Daniel 

ainda viu este quarto animal, também chamada de quarta besta, morta, enquando “domínio, e glória, 

e o reino” foram dados a “um como o Filho do homem”. (Daniel 7:9 a 14) 

Daniel ficou perturbado com essa visão, mas aproximou-se de alguém que estava perto, 

certamente um anjo, pediu a ele que contasse “a verdade acerca de tudo isto”. (Daniel 7:16) 

E o anjo interpretou o sonho para Daniel. Esta interpretação está descrita em Daniel 7 dos 

versos 17 em diante.  

Através desse 

sonho Daniel 

viu o futuro. 
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Ao estudarmos  a interpretação dada pelo anjo  veremos que Deus estava mostrando o futuro 

a Daniel. Embora a maior parte dessa profecia já se cumpriu e aponta para o TTEEMMPPOO  EEMM  QQUUEE  

EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO,, algumas coisas ainda não se cumpriram e estão prestes a acontecer.  

O anjo respondeu simplesmente:     

““EESSTTEESS  GGRRAANNDDEESS  AANNIIMMAAIISS,,  QQUUEE  SSÃÃOO  QQUUAATTRROO,,  SSÃÃOO  QQUUAATTRROO  RREEIISS,,  QQUUEE  SSEE  

LLEEVVAANNTTAARRÃÃOO  DDAA  TTEERRRRAA..”” (Daniel 7:17) E logo começou a falar do final feliz da visão:  

“Os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de 

eternidade em eternidade.”  (Daniel 7:17 e 18) 

Mas você ficaria feliz com uma interpretação tão resumida?  

Daniel também não ficou e suplicou ao anjo que lhe desse outros detalhes desse quarto animal 

e seus chifres. E o anjo começou a explicar: 

“O quarto animal será um quarto reino da Terra”. (Daniel 7:23) 

 

Com esse esclarecimento percebemos que estamos 

diante da mesma série de potências mundiais de Daniel 2, mas 

agora com um pouco mais de detalhes quanto ao que 

aconteceria no futuro.  

 

Lembra-se do que mencionei?  À medida em que vamos estudando as profecias o panorama da 

história deste planeta irá se abrindo e você verá que tudo o que foi predito se cumpriu de forma 

matemática. E é óbvio que o que está predito para o futuro também se cumprirá. Com isso  podemos 

saber exatamente EEMM  QQUUEE  TTEEMMPPOO  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO..  

 

Como já vimos a Bíblia tem toda a chave para entendermos os símbolos proféticos. Note só os 

exemplos abaixo: 

Texto e Símbolo Texto Explicativo Conclusão 

Daniel 7:2 “Mar Grande” Apocalipse 17:15 “As águas... são povos, 

multidões, nações e línguas.” 
ÁGUAS = POVOS E NAÇÕES 

Daniel 7:2 “Quatro 

Ventos”  

Jeremias 49:36 e 37 “Trarei sobre elas Elão 

os quatro ventos... e enviarei após eles a 

espada, até que venha a consumí-los.” 

VENTOS = GUERRAS, LUTAS E 

PROBLEMAS 

Daniel 7:3 “Quatro 

Animais Grandes” 

Daniel 7:23 “O quarto animal será o quarto 

reino...” 

ANIMAL (OU BESTAS) = 

REINOS 

 

No apêndice que se encontra no final do livro você encontrará uma tabela com praticamente 

todos os símbolos proféticos. Alí você poderá conhecer o significado e consultar os textos bíblicos 

em sua própria Bíblia. Espero que seja útil. 

 

 

 

Estamos diante da 

mesma série de 

potências de Daniel 2. 
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Assim como em Daniel 2 Babilônia aparece como o primeiro império mundial representado 

pela cabeça de ouro, aqui o LLEEÃÃOO  RREEPPRREESSEENNTTAA  BBAABBIILLÔÔNNIIAA,,  OO  PPRRIIMMEEIIRROO  IIMMPPÉÉRRIIOO  MMUUNNDDIIAALL..    

As pessoas que visitam as ruínas de Babilônia, ainda hoje, podem ver figuras de leões em baixo 

relevo nos muros e paredes. Os deuses Marduk e Ishtar tinham com seu animal sagrado o leão e esta 

fera era utilizada em combinação com a águia, algumas vezes em leões com asas de águia. O leão 

representava o tempo no qual Daniel vivia. 

O profeta Jeremias escreveu: “O rei da Babilônia... eis que, como sobe o leãozinho...”  

(Jeremias 50:43 e 44) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Assim como na grande estátua os peitos e braços de prata simbolizavam o império Medo-Persa, 

aqui também o UURRSSOO  SSIIMMBBOOLLIIZZAA  AA  MMEEDDOO--PPÉÉRRSSIIAA..  O fato do urso estar mais alto em um de seus 

lados, indicava que um dos reinos teria mais poder (os Persas). E as três costelas na boca 

simbolizavam as terras conquistadas: Lídia (547 a.C.), Babilônia (539 a.C.) e Egito (525 a.C.). 

 

 

A INTERPRETAÇÃO DE DANIEL 7  

LEÃO = Primeiro Império Mundial 

BABILÔNIA 

605 – 539 a.C. 

URSO = Segundo Império Mundial 

MEDO-PÉRSIA 

539 – 331 a.C. 
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No sonho de Daniel 2 o ventre de cobre simbolizava o Império Grego e aqui o LLEEOOPPAARRDDOO  

RREEPPRREESSEENNTTAA  AA  GGRRÉÉCCIIAA..  Alexandre, o grande, conquistou o mundo com a rapidez de um leopardo, as 

asas indicam velocidade. Em 334 a.C. com 35.000 homens em cerca de 10 anos estabeleceu o maior 

reino que o oriente havia conhecido até então. Mas no auge de suas conquistas, Alexandre morreu. E 

em 301 a.C. seu império foi dividido entre seus quatro generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e 

Ptolomeu. Nesta profecia esses generais foram simbolizados pelas quatro cabeças do leopardo. 

 

Tudo isto foi previsto antes de acontecer. Daniel teve 

essa visão no ano 553 a.C. e tudo se cumpriu como 

predito. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na profecia de Daniel 2 as pernas de ferro da estátua simbolizavam o império romano, que aqui 

é representado por esse animal terrível e espantoso. Notem que o ferro aparece de novo nos dentes do 

animal. Esta BBEESSTTAA  TTEERRRRÍÍVVEELL  EE  EESSPPAANNTTOOSSAA  RREEPPRREESSEENNTTAA  OO  IIMMPPÉÉRRIIOO  RROOMMAANNOO..  Foi um império 

muito cruel. Milhares de pessoas, incluindo o próprio Jesus e mais tarde seus seguidores, os cristãos, 

foram perseguidos e martirizados por seus governantes, os Césares. 

Percebe como não há dificuldade em identificar estas quatro bestas (animais). As águas 

violentas de onde saíram estes animais também têm uma explicação bíblica. Apocalipse 17:5 afirma 

que águas, simbólicamente, significa “povos, multidões, nações e línguas”. E o fato de estarem em 

turbulência significa os conflitos que envolveriam as mudanças das nações.  

  

LEOPARDO = Terceiro Império Mundial 

TUDO ISTO FOI PREVISTO 

ANTES DE ACONTECER. 

ANIMAL TERRÍVEL E ESPANTOSO  
= Quarto Império Mundial 

ROMA 

168 a.C. – 476 d.C. 

GRÉCIA 

331 - 168 a.C. 
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1100  CCHHIIFFRREESS::   Em Daniel 2, os pés da estátua estavam dividos em parte de barro e parte de 

ferro, simbolizando o mundo dividido em nações. Algumas seriam fortes e algumas seriam fracas. E 

é incrível a precisão da profecia. O Império Romano se dividiu primeiramente em 10 reinos. E 

Daniel 7:24 diz que “os dez chifres correspondem a dez reis que levantarão daquele mesmo reino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas nesta profecia, existem mais detalhes sobre o que aconteceria (e de fato 

aconteceu). Entre estes dez chifres surgiu um CCHHIIFFRREE  PPEEQQUUEENNOO  que ao surgir derrubou três chifres. 

Ou seja, surgiria um outro poder que ao surgir derrubaria três dos dez reinos. Este chifre pequeno 

10 CHIFRES 

MUNDO DIVIDIDO 

EM NAÇÕES 

Portanto os DDEEZZ  CCHHIIFFRREESS  RREEPPRREESSEENNTTAAMM  OOSS  

DDEEZZ  PPRRIIMMEEIIRROOSS  RREEIINNOOSS  EEMM  QQUUEE  FFOOII  DDIIVVIIDDIIDDOO  OO  

IIMMPPÉÉRRIIOO  RROOMMAANNOO  EE  FFOORRMMAARRAAMM  AASS  NNAAÇÇÕÕEESS  DDAA  

EEUURROOPPAA  OOCCIIDDEENNTTAALL  EESSTTAABBEELLEECCIIDDAASS  EEMM  447766  DD..CC..::  

VVIISSIIGGOODDOOSS,,  OOSSTTRROOGGOODDOOSS,,  VVÂÂNNDDAALLOOSS,,  

BBOORRGGUUNNDDOOSS,,  LLOOMMBBAARRDDOOSS,,  AANNGGLLOO--SSAAXXÕÕEESS,,  

FFRRAANNCCOOSS,,  AALLAAMMAANNOOSS,,  HHÉÉRRUULLOOSS  EE  SSUUEEVVOOSS..   
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também era diferente dos demais: “tinha olhos como de homem e uma boca que falava com 

insolência”. 

 

  

 

 

 

 

 
 

O que simboliza este Chifre Pequeno?? 

 

 

 

 

  

  

O grande historiador da igreja, o alemão Adolf von Harnack explica que a Igreja Romana 

“colocou-se no lugar do Império Mundial Romano, do qual é a atual continuação; o império não 

acabou, mas apenas sofreu uma transformação... A Igreja Romana é o velho Império Romano 

consagrado pelo Evangelho.” Daniel, The Seer of Babylon, pág. 63.    

“Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro PEQUENO, 

diante do qual TRÊS DOS PRIMEIROS CHIFRES FORAM ARRANCADOS; e eis 

que neste chifre havia olhos, como os de homem,  e  UMA  BOCA  QUE  FALAVA 

COM INSOLÊNCIA.    ... Então, tive o desejo de CONHECER A VERDADE a 

respeito dos dez chifres... e do outro que subiu, diante do qual caíram três, daquele  

chifre que  tinha olhos e  uma  boca  que  falava  com  insolência  E  PARECIA  

MAIS ROBUSTO DO QUE OS SEUS COMPANHEIROS.”  (Daniel 7:8, 19 E 20) 

O próprio livro de Daniel, no capítulo 7, provê nove marcas identificadoras, que nos ajudam 

na identificação do chifre pequeno.  

 

 

 

  

 1 - “Entre eles subiu um outro pequeno...” (Dan. 7:8).  O papado surgiu na Europa Ocidental, 

entre os dez chifres (reinos). Martinho Lutero dizia: “eis que entre eles subiu outro pequeno. Esse é o 

domínio Papal, surgindo do meio do Império Romano.” 

2 - “Outro pequeno...” (Dan. 7:8).  É um reino pequeno. O Vaticano é um reino independente 

na Europa, tendo apenas 108 acres de extensão. 

3 – “Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino; e, 

depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis.” (Dan. 

CHIFRE PEQUENO 

Desde os dias de Daniel, somente um poder tem ou teve 

todas essas características: OO  PPOODDEERR  PPAAPPAALL,,  OO  VVAATTIICCAANNOO..  

 

99  MMAARRCCAASS  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDOORRAASS  
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7:24). Este reino surgiria depois dos dez reinos. Os dez reinos foram finalmente estabelecidos em 

476 d.C., mas o papado recebeu sua supremacia política muito tempo depois, em 538 d.C. 

4 – “diferente” (Dan. 7:24).  Os reinos da Europa Ocidental foram estabelecidos como reinos 

políticos. O papado era um poder religioso-político. 

5 –"...abaterá a três reis” (Dan. 7:24).  Deveria abater três reinos em sua ascensão. Antes do 

papado dominar, foi necessário derrotar três poderes (ou três reinos): Ostrogodos (em 493 a.D.), 

Vândalos (em 534 a.D.) e Hérulos (em 538 a.D.).  

6 - “Proferirá palavras contra o Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei..." (Dan. 

7:25). O papado fez isto. Notem o que diz o “The Catolic National, de Julho de 1895: “O Papa não 

apenas é representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, oculto sob o véu da carne.” 

Em uma passagem que faz parte da lei canônica romana, o 

papa Inocêncio III declara que o pontífice romano é “o 

representante sobre a Terra, não de um mero homem, senão do 

próprio Deus”; e em uma interpretação da passagem se explica que 

isto é porque ele é o vigário de Cristo, que é o “mesmo Deus, e o 

mesmo homem”. Decretal D. Gregor. Pap. IX. Lib. 1. de ttranslat. Espisc. Tit. 

7 c.3. Corp. Jur. Canon. Ed. Paris, 1612. 

Em Dignity and Duties of the Priests or Selva” (dignidade e Deveres dos Sacerdotes), de St. 

Alphonsus De leguorl, pág 27, diz: “Com respeito ao corpo místico de Cristo, ou seja, todo fiel, o 

sacerdote tem o poder da chave, ou o poder de libertar pecadores do inferno, ou fazer com que 

mereçam o paraíso, e de transformá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. E o próprio Deus 

é obrigado a submeter-se ao julgamento de seus sacerdotes”. 

Lucius Ferraris, um franciscano que viveu no 18º século, professor de sua ordem e consultor do 

Santo Ofício, é o autor da “Prompta Bibliotheca”. A Enciclopédia “The Catholic Encyclopedia” 

afirma que a “Prompta Bibliotheca” é canônica,  jurídica, moral, teológica, rubicista e histórica, 

uma confiável enciclopédia do conhecimento religioso. Estou citando isso porque essa coleção, a 

Prompta Bibliotheca, apresenta diversas afirmações sobre o Papa colocando-o na mesma posição de 

Deus:  

O papa é de tão grande dignidade e tão exaltado, que não é um mero homem, mas é como se 

fosse Deus e o vicário de Deus. Prompta Bibliotheca, pág. 26 – 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Papa não apenas é 

representante de Jesus 

Cristo, mas ele é Jesus 

Cristo, oculto sob o véu 

da carne.” The Catolic 

National, Julho de 1895 

O papa é coroado com a coroa tríplice de rei do 

Céu, da Terra e das regiões inferiores. De modo 

que, se fosse possível que os anjos errassem, ou 

que pudessem pensar de maneira contrária à fé, 

eles poderiam ser julgados e excomungados pelo 

papa. Prompta Bibliotheca, pág. 26 – 29. 

Coroa tríplice de João Paulo II 
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O papa é como se fosse Deus na Terra, único soberano dos fiéis a Cristo, o maior rei dos reis, 

tendo plenitude de poder. Prompta Bibliotheca, pág. 26 – 29.  

7 – “magoará os santos do Altíssimo”  (Dan. 7:25).  A Igreja Católica admite ter perseguido 

muitos cristãos que se opunham a ela no passado. Em The Western Watchman lemos: “A igreja tem 

perseguido. Apenas um principiante na História da Igreja negaria isso... Quando ela crê que é bom 

empregar a força irá usá-la”. Durante a Idade Média, mais de 150 milhões de pessoas morreram 

vitimas pelas mãos cruéis do papado romano. (Verdades Bíblicas, 193). 

A “New Catholic Encyclopedia”, nos artigos sobre Inquisição, classifica esse período como 

sendo um dos capítulos mais tenebrosos da história da igreja. 

8 – “e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade de um 

tempo.”  (Dan. 7:25). 

O que significa tempo? Note o que diz Daniel 9:13u.p. “...ao cabo de tempos, isto é, de 

anos...”  Portanto, tempos significa anos em profecia (TTEEMMPPOOSS  ==  AANNOOSS ). 

 

 

 

Os santos seriam entregues nas mãos do poder da igreja romana por 1 ano + 2 anos + ½ ano. 

Ou seja, tres anos e meio. 

A Bíblia na Linguagem de Hoje traz este texto com a seguinte tradução:  

“O povo de Deus será dominado por ele durante três anos e meio.” (Daniel 7:25 

u.p. - BLH) 

Apocalipse 12:14,6 falando sobre esta perseguição da mulher (a igreja pura de Deus aqui na 

terra) diz:  

“...e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao 

deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um 

tempo...     A mulher porém fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado 

lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias.” 

Em questão de profecias temos que verificar o que é simbólico. E nestes versos temos um 

período de tempo de 1.260 dias proféticos (simbólicos).  

O que são dias proféticos? 

Observem o texto de Ezequiel:  

“Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e 

levarás sobre ti a iniqüidade da casa de Judá. Quarenta dias Te dei, CCAADDAA  DDIIAA  PPOORR  UUMM  

AANNOO..””   (Ezequiel 4:6 e 7) 

Nesta profecia referente a Israel, Deus usou um dia para representar um ano. E não há dúvida 

que o mesmo princípio deve ser aplicado nesta profecia de Daniel. Toda dúvida desaparece quando 

vemos o seu cumprimento matemático. 

Portanto o período de supremacia do “chifre pequeno” ou do Papado se estenderia durante 

1260 anos. Esse seria o período em que o papado dominaria. 

A supremacia política do papado teve início em 538 d.C. quando entrou em vigor o decreto do 

imperador romano Justiniano declarando que o bispo de Roma deveria ser reconhecido como o 

“Cabeça da Santa Igreja”. 

TEMPOS = ANOS 
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Se esta é data inicial para o período de supremacia de acordo com a profecia, veja no gráfico 

abaixo e você perceberá que este período deveria terminar em 1.798 d.C. 

 

538 d.C.                         1798 

 

 

 

O que aconteceu em 1798? 

No dia 10 de fevereiro de 1798, sob a alegação de insulto ao embaixador francês na Itália, 

Louis Alexandre Berthier (1753-1815), general das Forças Revolucionárias Francesas, e famoso 

chefe do estado maior de Napoleão, entrou em Roma e prendeu o Papa.  O Papa Pio VI foi 

aprisionado no dia 20 de fevereiro. O anel que indicava sua autoridade foi retirado de seu dedo; sua 

propriedade foi confiscada e vendida; o estado papal foi abolido e Roma foi declarada república. O 

Papa foi levado para a França, onde morreu cativo em Valença, em 29 de agosto de 1799. Esse 

episódio pôs fim ao longo período de supremacia política do bispo de Roma. 

A revista Isto É (edição 1837 de 22/12/2004), falando sobre esse episódio vivido pelo Papa Pio 

VI (1775-1799), assim o descreve: “Quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os Estados 

Pontifícios, em 1798, o papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão.” 

Só este episódio serviria para estarmos seguros ao indicarmos o poder papal como o chifre 

pequeno descrito na profecia de Daniel 7. 

 
 

538 d.C.                         1798 

 

 

 

 

 

9 - “cuidará em mudar os tempos e a lei"  

(Daniel 7:25). Para verificar como de fato isso  

ocorreu, basta comparar os Dez Mandamentos  

da Lei de Deus em Êxodo 20:3-17 com os Dez  

mandamentos do Catecismo Católico Apostólico  

Romano:  

 

1260 Dias Proféticos 

Bispo de Roma se 
torna o Cabeça da 

Igreja (PAPA) 

1260 Dias Proféticos 

Bispo de Roma se 
torna o Cabeça da 

Igreja (PAPA) 

Fim da  

Supremacia Papal 
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Os Dez Mandamentos 

Conforme Êxodo 20:3-17 (abreviados) 

Os Dez Mandamentos 

Abreviados como se encontram no 

Catecismo Romano. 

I -     Não terás outros deuses diante de Mim. I -     Amar a Deus sobre todas as coisas. 

II -    Não farás para ti imagem de escultura. II -    Não tomar o Seu santo nome em vão. 

III -   Não tomarás o nome do Senhor teu 

        Deus em vão. 

III -   Guardar domingos e festas. 

IV -   Lembra-te do dia do sábado para o 

         santificar. 

IV -   Honrar pai e mãe. 

V -    Honra a teu pai e a tua mãe. V -    Não Matar. 

VI -   Não Matarás. VI -   Não pecar contra a castidade. 

VII -  Não adulterarás. VII -  Não furtar. 

VIII - Não furtarás. VIII - Não levantar falso testemunho. 

IX -   Não dirás falso testemunho contra o 

        teu próximo. 

IX -   Não desejar a mulher do próximo. 

X -    Não cobiçarás. X -    Não cobiçar as coisas alheias. 

 

E a Igreja Católica admite ter mudado a lei de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até aqui a profecia se cumpriu em todos os detalhes e posso dizer com toda convicção que esta 

é MMAAIISS  UUMMAA  PPRROOFFEECCIIAA  CCUUMMPPRRIIDDAA.. 

 

 

Vamos atualizar o nosso gráfico até aqui? 

 

“O papa pode modificar a lei divina, 

uma vez que o seu poder não é o de homem, 

mas de Deus, e ele age em lugar de Deus 

sobre a Terra, com total poder de unir e de 

afastar seu rebanho.” Prompta Bibliotheca, art. 

Papa, II.  

 

“A igreja de Deus achou por bem transferir 

a comemoração da observância do sábado 

para o domingo.” Catechism of the Council of Trent 

for Parish Priests, pág. 402 e 403. 
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Você notou o fato de ter colocado logo depois de 1798 que estamos vivendo no tempo do fim? 

Sabe por quê? 

Nós adventistas, cremos que estamos vivendo neste tempo, o tempo do fim.  

A Sra. White diz no livro O Grande Conflito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM INÍCIO 

CRIAÇÃO 

DDaanniieell  77   Leão             Urso       Leopardo Animal Terrível Ponta Pequena                        

Pedra 
DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

TEMPO 

DO FIM 

538 – 1798 

Supremacia Papal 

LINHA DO TEMPO 

VOLTA DE 

JESUS 

“Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos 

últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar, até "o tempo do 

fim". Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser 

proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no 

cumprimento daquelas profecias. Mas, no tempo do fim, diz o 

profeta, "muitos correrão de uma parte para outra, e a Ciência se 

multiplicará". Dan. 12:4. 

O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de 

Cristo em seu tempo. "Porque não será assim", diz ele, "sem que 

antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado." II 

Tess. 2:3. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor 

senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio 

do "homem do pecado". Este "homem do pecado", que também é 

denominado "mistério da injustiça", "filho da perdição", e "o 

iníquo", representa OO  PPAAPPAADDOO, que, conforme foi anunciado pelos 

profetas, DDEEVVEERRIIAA  MMAANNTTEERR  SSUUAA  SSUUPPRREEMMAACCIIAA  DDUURRAANNTTEE  11..226600  AANNOOSS..  

EESSTTEE  PPEERRÍÍOODDOO  TTEERRMMIINNOOUU  EEMM  11779988.. A vinda de Cristo não poderia 

ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, 

abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798. É depois 

dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser 

proclamada. 
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Só com este texto já saberíamos que eessttaammooss  vviivveennddoo  nnoo  tteemmppoo  ddoo  ffiimm, ou seja, ppoouuccoo  aanntteess  

ddaa  vvoollttaa  ddee  JJeessuuss. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Mas, espere... existe uma parte ainda por cumprir-se. O verso 25 de Daniel 7 termina dizendo que  

“... os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade 

de um tempo.”  

Mas o verso 26 e 27 continua:  

“Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e 

o consumir até ao fim. O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo 

o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será reino eterno, e 

todos os domínios o servirão e lhe obedecerão.” 

Daniel 7:13 e 14 mostra o período que em Daniel 2 é simbolizado por uma pedra que destrói a estátua 

simbolizando a volta de Jesus.  

“Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as 

nuvens do céu um como o Filho do Homem... Foi-lhe dado domínio, e glória... e o 

seu reino jamais será destruído.” (Daniel 7:13 e 14) 

SSAABBEE  AA  QQUUEE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO    CCHHEEGGOO  CCOOMM  EESSTTAA  PPRROOFFEECCIIAA?? 

EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  PPOOUUCCOO  TTEEMMPPOO  AANNTTEESS  DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS..  

EEMM  QQUUEE  TTEEMMPPOO  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO?? 

 

  

Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos 

passados. Paulo, como vimos, não a pregou; indicara aos irmãos a 

vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os 

reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o 

juízo para mais ou menos trezentos anos no futuro, a partir de seu 

tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, 

aumentou-se o conhecimento das profecias, e muitos têm 

proclamado a mensagem solene do juízo próximo.” - O Grande 

Conflito, pág. 357 

A PARTE NÃO  
CUMPRIDA DE DANIEL 7 

EEssttaammooss  vviivveennddoo  ddeeppooiiss  ddoo  ccuummpprriimmeennttoo  pprrooffééttiiccoo  ddooss  11226600  

aannooss  ddee  ssuupprreemmaacciiaa  ppaappaall  pprreeddiittoo  ppoorr  DDaanniieell  ee  qquuee  tteerrmmiinnoouu  eemm  

11779988  ee  ppoouuccoo  tteemmppoo  aanntteess  ddaa  sseegguunnddaa  vviinnddaa  ddee  JJeessuuss.. 
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538 d.C.                         1798 

 

9 
 

   

 
 

Estão percebendo que estamos chegando mais próximo de estabelecermos com segurança 

profética o tempo em que estamos vivendo?  

Deus anuncia de forma clara e precisa o que Ele fêz e fará, como veremos mais à frente.  

SEQÜÊNCIA DOS IMPÉRIOS MUNDIAIS 

DANIEL 2 DANIEL 7 IMPÉRIO MUNDIAL DURAÇÃO 

Cabeça de Ouro Leão com asas BABILÔNIA 605 a 539 a.C. 

Peito e Braços de 

Prata 

Urso com 3 costelas 

na boca 

MEDO-PÉRSIA 539 a 331 a.C. 

Ventre de Cobre Leopardo com 4 

cabeças e 4 asas 

GRÉCIA 331 a 168 a.C. 

Pernas de Ferro Animal terrível e 

espantoso 

ROMA PAGÃ 168 a.C. a 476 d.C. 

Pés em Parte de 

Ferro e Barro 

10 chifres Reinos ou Países divididos 476 até o próximo 

reino mundial 

 Chifre pequeno ROMA PAPAL 538 a 1798 d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

“Os quatro monstros enormes são quatro reis que vão dominar o mundo. Mas o 

reino será dado ao povo do Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre.”  

(Daniel 7:17 e 18 - BLH)  

 

1260 Dias Proféticos 

Bispo de Roma se 
torna o Cabeça da 

Igreja (PAPA) 

Fim da  

Supremacia Papal 
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A seguir, estudaremos um período profético maravilhoso, escrito há mais de 500 anos antes do 

nascimento de Jesus. Ele se encontra nos capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. Nesta profecia já estava 

previsto o tempo do batismo de Jesus, o tempo de Sua crucifixão e de quando o evangelho seria 

levado ao mundo. Através desta profecia poderemos saber quando começou o julgamento no Céu – 

sim, Jesus já iniciou o julgamento dos seres humanos e tão logo acabe esse julgamento deve retornar 

para dar a cada ser humano a sentença final. Esta profecia tem sido chamada de “A PEDRA 

TEMPO 

ATUAL 

   DANIEL 8 e 9 
   MUITAS DATAS PARA  
   COLOCARMOS EM  
   NOSSA LINHA DO TEMPO 

5 
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ANGULAR DAS PROFECIAS DO ANTIGO TESTAMENTO”, porque coloca todas as demais 

no seu devido lugar. 

Ao longo da história muitos foram aqueles que estudaram essa profecia e se encantaram com a 

cronologia divina.  

A primeira aplicação do princípio dia-ano por um autor cristão, nessa profecia é encontrado no 

opúsculo “De Semine Scripturarum”, datado de 1205, e indevidamente atribuído a Joaquim Flora. 

Mas mesmo antes dessa data, nos séculos XI e XII, os autores judeus Hanasi, Elieser e Nahamanides, 

este já no século XIII, adotaram o mesmo princípios para o estudo da profecia de Daniel 8. Foi, no 

entanto, com o espanhol Arnaldo de Villanova, em 1297, e sobretudo, de Nicolau de Cusa, em 1440, 

que a aplicação do princípio dia-ano para esta profecia se tornou corrente entre os espositores. 

(Froom, op. Cit., Vol. I, págs. 743 – 762, citado em Pregoeiros da Verdade Presente, pág.12.) 

Até mesmo, o conhecido cientista Isaac Newton, falecido em 1727, era um profundo estudioso 

das profecias. Até hoje seu livro Observações Sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse continua à 

venda nas livrarias. Na verdade, ele, baseando-se no cômputo das Olimpíadas e de acordo com as 

eclipses registradas no Cânon de Ptolomeu, define a data de 457 a.C., como data para o início da 

contagem de tempo desta profecia. 

Milhares de pessoas estudaram essa profecia nos séculos XVIII e XIX. Elas criam que a 

segunda vinda de Cristo estava às portas. 

No Reino Unido, Henry Drumond, um banqueiro rico e membro do Parlamento, aos 31 anos de 

idade, foi tocado por Cristo e seu conselho ao jovem rico, e vendeu parte de seus bens e dedicou-se 

ao serviço cristão. Reuniu em sua mansão em Albury Park, diversos ministros e leigos para o estudo 

desta profecia. Um dos participantes desta reunião, em 1826, foi William Cunninghame, que já tinha 

uma obra publicada em 1813 sobre esta profecia. Outro participante foi Joseph Wolff,  que teve seus 

estudos teológicos pago por Henry Drumond. Iniciou sua missão de pregador em 1821. Era poliglota 

(diz-se que falava 14 línguas) e por isso dedicou-se à pregação da breve volta de Jesus na África e 

Ásia. Em 1837 falou sobre as profecias no Congresso Americano onde estavam presentes todos os 

congressistas. Ele cria na volta de Jesus para a década de 1840. 

Edward Irving, era um notável pregador presbiteriano. Ele traduziu e publicou a obra do jesuíta 

chileno Manuel Lacunza, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Entre 1826 e 1832, milhares 

de pessoas ouviram seus sermões anunciando a breve volta de Jesus. 

O suíço François Louis Gaussen, autor de O Profeta Daniel Explicado, também cria que estava 

vivendo nos últimos dias. 

Na América do Norte o nome mais famoso que estudou e pregou sobre esse assunto, foi sem 

dúvida, Guilherme Miller. Estudando as profecias de Daniel chegou à conclusão que a segunda vinda 

de Cristo ocorreria por volta de 1843 ou 1844. Em 1836, publicou um livro com o título Evidências 

Bíblicas e Históricas da Segunda Vinda de Cristo Pelo Ano 1843. 

Josias Litch, ministro Metodista Episcopal, publicou em 1838 o livro A Probabilidade da 

Segunda Vinda de Cristo pelo ano 1843. 

Milhares de pessoas em toda parte passaram a estudar as profecias de Daniel. Houve um 

enorme despertamento para o estudo das profecias. Em março de 1844, Miller escreveu: Desde 1832 

até agora pronunciei 3200 discursos. 

Podemos dizer que todas essas pessoas eram de fato “Adventistas”, pois criam no advento de 

Jesus a esta terra. E por isso essa profecia continua a ter uma importância muito grande para os 
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Adventistas de hoje. Ela nos ajuda a definir o tempo em que estamos vivendo. Ela nos ajuda a definir 

datas muito importantes, como você verá a seguir. 

Em muitos aspectos, podemos dizer que Daniel 8 é o capítulo mais importante do livro de 

Daniel. Ele contêm a mais longa profecia de tempo. Menciona o tempo do fim no contexto do 

santuário e sua purificação. Constitui a introdução dos capítulos 9 a 12. E é através desta profecia 

que poderemos datar eventos que ainda estão no futuro. 

Daniel informa logo no primeiro versículo a data em que teve esta visão (a visão do capítulo 8) 

e isto ocorreu  dois anos depois da visão que discorremos (a visão do capítulo 7), ou seja no ano 551 

a.C. 

 

605 a.C.    602 a.C.     553 a.C.         551 a.C. 

 

 

 

Ainda passariam cerca de dez anos até a queda de Babilônia, mas Deus revelou bondosamente 

a Daniel os pontos altos do futuro. O futuro próximo, no qual Daniel ainda estaria vivo, e o futuro 

longínqüo, o fim dos tempos, tempo no qual estamos vivendo. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Aqui está de forma geral o que é apresentado em Daniel 8: 

Daniel 8:1 a 14 – A VISÃO Daniel 8:15 a 27 – A INTERPRETAÇÃO 

 O carneiro e o bode (versos 1 a 7)  A fonte de informação (versos 15 a 19) 

 O chifre notável, os quatro chifres e o 

chifre pequeno (versos 8 a 12) 
 Os poderes envolvidos (versos 20 a 25) 

 A mais longa profecia de tempo da Bíblia 

(versos 13 e 14) 
 É abrangido um longo período de tempo 

(versos 26 e 27) 

 

Daniel conta que estava junto ao rio Ulai e levantando os olhos viu  

“...um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um, 

mais alto do que o outro; e o mais alto subiu por último.” (Daniel 8:3) 

Daniel é 

levado 

cativo 

Daniel 2 

Estatua 

Daniel 7 

Animais 

Daniel 8  

A VISÃO DE DANIEL 8 
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Ele continuou olhando e... 

“...eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão; 

este bode tinha um chifre notável entre os olhos; dirigiu-se ao carneiro que tinha os 

dois chifres... e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres. E o bode 

se engrandeceu sobremaneira; e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em 

seu lugar sairam quatro chifres notáveis, para os quatro ventos do céu.” (Daniel 8:5 a 

8) 

Mas a visão não terminava aí.  

“De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, 

para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus; a 

alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu até ao 

príncipe do exército; dele tirou o sacrifcio diário e o lugar do seu santuário foi deitado 

abaixo.” (Daniel 8:9 a 11) 

“O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das 

transgressões; e deitou por terra a verdade; e o que fez prosperou.  

Depois, ouvi um santo que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até 

quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual 

é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: AATTÉÉ  DDUUAASS  

MMIILL  EE  TTRREEZZEENNTTAASS  TTAARRDDEESS  EE  MMAANNHHÃÃSS;; E O SANTUÁRIO SERÁ 

PURIFICADO.”  (Daniel 8:12 a 14) 

Daniel diz que queria entender a visão, mas como eu já disse, sem a ajuda Divina (a sabedoria) 

não há como entender. Mas alguém (Jesus) gritou e disse: 

“GABRIEL, DÁ A ENTENDER A ESTE A VISÃO. Veio, pois, para perto donde 

eu estava; ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra; mas 

ele me disse: Entende, filho do homem, pois EESSTTAA  VVIISSÃÃOO  SSEE  RREEFFEERREE  AAOO  TTEEMMPPOO  

DDOO  FFIIMM..” (Daniel 8:16 e 17) 

 

Nós que vivemos nesta época podemos e devemos entendê-la. 

Daniel começou a passar mal, pois toda essa visão o deixava muito 

preocupado. Mas o anjo veio até ele, o tocou e ele melhorou. 

Então o anjo Gabriel começou a explicar a visão. 

“Eis que te farei saber o, que há de acontecer no último tempo da ira,  porque 

EESSSSAA  VVIISSÃÃOO  SSEE  RREEFFEERREE  AAOO  TTEEMMPPOO  DDEETTEERRMMIINNAADDOO  DDOO  FFIIMM..” (Daniel 8:19)   

“...Essa visão é a respeito do TTEEMMPPOO  MMAARRCCAADDOO  PPAARRAA  OO  FFIIMM..””  (Daniel 8:19 - BLH) 

Você percebeu algo incrível aqui?! 

 

Deus quer que nós saibamos o futuro. Ele quer nos mostrar 

o que vai acontecer nos últimos tempos. E ele quer nos mostrar 

o ““TTEEMMPPOO  DDEETTEERRMMIINNAADDOO  DDOO  FFIIMM””..  

A VISÃO É 

PARA OS 

NOSSOS DIAS. 

DEUS QUER QUE 

SAIBAMOS O 

FUTURO. 
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Não fique preocupado com o que você está vendo. Daniel também se preocupou, mas o anjo o 

tocou e ele ficou melhor. Ore a Deus pedindo sabedoria e vontade de conhecer a Sua vontade. E 

tenha certeza de que Deus lhe dará sabedoria e lhe mostrará o tteemmppoo  eemm  qquuee  eessttaammooss  vviivveennddoo.. 

Os animais que aparecem nesta profecia, um carneiro e um bode, eram animais comumente 

usados no santuário. E esta profecia tem a ver com o santuário. Mas vamos passo a passo, da mesma 

maneira que o anjo agiu com Daniel. 

 

“um carneiro, o qual tinha dois chifres,” (Daniel 8:3) 

Podemos perguntar ao anjo: “O que é este carneiro, e o que são 

os dois chifres?” 

“Aquele carneiro com dois chifres, que viste, são os reis 

da Média e da Pérsia.” (Daniel 8:20) 

Assim fica fácil, não é mesmo? O anjo responde com precisão. 

Ele está dizendo que viria um novo reino, e que este reino seria “a 

Média e a Pérsia”. 

 

Quando colocamos lado a lado o que já estudamos, vemos como Deus através dos profetas nos 

leva através da história das nações até o estabelecimento de seu reino eterno. 

Em Daniel 2 temos descrito a história da elevação e queda das nações, culminando com o reino 

eterno de Cristo, representado pela pedra. 

Em Daniel 7 temos novamente a mesma descrição, mas com algumas explicações adicionais – 

o poder perseguidor da ponta pequena, o julgamento no Céu e Cristo recebendo o Seu reino eterno. 
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E agora em Daniel 8 e 9 também é mencionado a história política das nações, mas focalizando 

a obra da salvação da parte de Cristo como nosso Sumo Sacerdote preparando o caminho para que 

seu povo possa herdar o reino eterno. Ainda aqui em Daniel 8 temos mais detalhes sobre a atividade 

da ponta pequena, mostrando como ela crucificaria o “Principe do exército” (Jesus), perseguiria o 

povo de Deus e ofuscaria o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. 

Vamos colocando lado a lado as profecias que já estudamos para que entendamos o tempo em 

que estamos vivendo e a seqüência da linha do tempo.  
 

SEQÜÊNCIA DOS IMPÉRIOS MUNDIAIS e o 

PARALELISMO NAS VISÕES DE DANIEL 2, 7 E 8 

Império Mundial 

e Duração 

DANIEL 2 Daniel 7 DANIEL 8 

BABILÔNIA 

605 a 539 a.C. 

Cabeça de Ouro Leão com asas Babilônia não aparece em 

Daniel 8 porque o reino 

babilônico já estava em 

seus último dias. 

MEDO-PÉRSIA 

539 a 331 a.C. 

Peito e Braços de 

Prata 

Urso com 3 costelas na 

boca 

Carneiro com dois chifres 

 

O anjo foi mostrando o futuro a Daniel e hoje, nós podemos ver todo este cumprimento com 

precisão matemática.  

Vamos ao próximo animal da visão: 

“eis que um bode  ...dirigiu-se ao carneiro... o feriu e 

lhe quebrou os dois chifres.” “...e, na sua força, quebrou-se-

lhe o grande chifre, e em seu lugar sairam quatro chifres 

notáveis, para os quatro ventos do céu.”  (Daniel 8:5 a 8) 

O que o anjo disse a respeito do bode? 

“Mas o bode peludo é o rei da Grécia; o chifre grande 

entre os olhos é o primeiro rei; o ter sido quebrado, 

levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro 

reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual à 

que ele tinha.”  (Daniel 8:21 e 22) 

 

Maravilhoso esse anjo, não é mesmo? Tudo fica mais fácil porque já estudamos as outras 

profecias que mostravam o que aconteceria aos reinos deste mundo (é só olhar na tabela com a 

seqüência dos impérios mundiais e o paralelismo destas profecias).  

É interessante notar que o bode foi um símbolo histórico do Império Grego. Moedas 

macedônicas eram cunhadas com a forma de um bode.  

 

Vamos colocar em nossa tabela, paralela às outras duas profecias: 
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SEQÜÊNCIA DOS IMPÉRIOS MUNDIAIS e o 

PARALELISMO NAS VISÕES DE DANIEL 2, 7 E 8 

Império Mundial 

e Duração 

DANIEL 2 Daniel 7 DANIEL 8 

BABILÔNIA 

605 a 539 a.C. 

Cabeça de Ouro Leão com asas Babilônia não aparece em 

Daniel 8 porque o reino 

babilônico já estava em 

seus último dias. 

MEDO-PÉRSIA 

539 a 331 a.C. 

Peito e Braços de 

Prata 

Urso com 3 costelas na 

boca 

Carneiro com dois chifres 

GRÉCIA 

331 a 168 a.C. 

Ventre de Cobre Leopardo com 4 

cabeças e 4 asas 

Bode Peludo = Grécia 

Chifre Notável = Alexandre o 

Grande (o primeiro rei) 

O Chifre se quebra = No 

auge de suas vitórias, 

Alexandre morre aos 32 

anos. 

Quatro chifres = Os quatro 

generais de Alexandre 

tomam seu lugar: Casandro, 

Lisímaco, Ptolomeu e 

Selêuco. 

ROMA PAGÃ 

168 a.C. a 476 d.C. 

Pernas de Ferro Animal terrível e 

espantoso 

 

Reinos ou Países 

divididos 

476 até o próximo 

reino mundial 

Pés em Parte de Ferro 

e Barro 

10 chifres  

ROMA PAPAL 

538 a 1798 d.C. 

 Chifre pequeno  

Como já estudamos as duas profecias anteriores, podemos deduzir quais serão os próximos 

reinos e como eles apareceriam na  tabela. Por isso já os coloquei na tabela acima. 

Embora não apareça na visão como um outro animal, surge... 

“De um dos chifres...  um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, 

para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus; a 

alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu até ao 

príncipe do exército; dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi 

deitado abaixo.”  (Daniel 8:9 a 11) 

E anjo dá a explicação em Daniel 8:23 em diante: 

“Mas, no fim do seu reinado (do bode peludo, da Grécia) levantar-se-á um rei de 

feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não sua própria 
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força; causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver; 

destruirá os poderosos e o povo santo.”  (Daniel 8:23 e 24) 

Que tal? É parecido com o Império Romano? 

Na Bíblia na Linguagem de Hoje diz que esse império... 

“Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o 

povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre.” (Daniel 8:24 u.p.) 

Viria depois da Grécia. Teria grande poder. Destruiria os poderosos. Destruiria o povo santo. 

O que de fato aconteceu. No ano 70 os Romanos destruiram Jerusalém e praticamente 

acabaram com os Judeus. Até mesmo o nome da capital Jerusalém, que foi destruída, foi mudado. Os 

Romanos a reconstruiram com o nome de Aélia Capitolina. 

Note o que diz o Comentário Bíblico Adventista (SDABC, 

Vol. 4, 841.): “Meticuloso estudo da passagem em seu contexto, 

comparando-a com Daniel 2 e 7, denota vigorosamente que o 

chifre pequeno (ou a ponta pequena) representa Roma em 

suas duas etapas; pagã e papal. Daniel viu primeiro a Roma 

em sua forma pagã e imperial, guerreando contra o povo judeu 

e os primeiros cristãos, e então em sua forma papal, 

estendendo-se até o nosso tempo e ao futuro, batalhando contra 

a igreja verdadeira.” 

O anjo também não dá detalhes do que viria depois do Império Romano. Seu interesse parece 

concentrar-se na parte final da visão. E a razão era que havia uma ligação com o santuário, com o 

tempo do fim. Parece que o anjo queria chegar logo a parte que interessava, porque afinal de contas, 

o que ele estava mostrando a Daniel era uma repetição de profecias já dadas. 

Mas ele faz um resumo do tempo em que Roma papal (o chifre pequeno de Daniel 7) estaria no 

poder. 

“Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu 

coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, 

levantar-se-á contra o Príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos 

humanas.”  (Daniel 8:25) 

Veja alguns tópicos sobre esta ponta pequena que simboliza Roma pagã e Roma Cristã 

(extraído da Lição da Escola Sabatina no. 365, “Deus e Nosso Destino”, de G. Arthur Keough, 

pág.136): 

 O Império Romano procedeu de um dos quatro ventos. 

 No capítulo 8 de Daniel é indicado que o Império Romano surgiu do Império Grego. Isto 

está de acordo com Daniel 2 e 7. 

 A ponta pequena representa tanto Roma pagã como Roma cristã (ou papal). Houve uma 

continuação gradual ou evolução de uma para a outra. Na cidade de Roma o bispo (depois foi 

chamado Papa) sucedeu o imperador. 

 A ponta pequena (Roma pagã) crucificou a Jesus sob a sua autoridade. Cristo é 

apresentado como “o Príncipe do exército”, “o Príncipe dos príncipes” e “o Príncipe da aliança” 

em Daniel 8:11 e 25; 11:22. Pôncio Pilatos, governador romano, condenou Cristo à morte. Mãos 

romanas pregaram-nO à cruz e O traspassaram. 

O chifre pequeno (ou 

a ponta pequena de 

Daniel 8) representa 

Roma em suas duas 

etapas; pagã e papal. 



67 

 

 Ambos os aspectos de Roma perseguiram os santos de Deus. 

   Ambos tiraram o holocausto contínuo e deitaram abaixo o lugar do Seu santuário. Roma 

pagã, literalmente em 70 d.C. e mais tarde durante a segunda revolta (132-135 d.C.), e Roma papal 

no sentido espiritual, durante o período da igreja medieval. 

 

SEQÜÊNCIA DOS IMPÉRIOS MUNDIAIS e o 

PARALELISMO NAS VISÕES DE DANIEL 2, 7 E 8 

Império Mundial 

e Duração 

DANIEL 2 Daniel 7 DANIEL 8 

BABILÔNIA 

605 a 539 a.C. 

Cabeça de Ouro Leão com asas Babilônia não aparece em 

Daniel 8 porque o reino 

babilônico já estava em 

seus último dias. 

MEDO-PÉRSIA 

539 a 331 a.C. 

Peito e Braços de 

Prata 

Urso com 3 costelas na 

boca 

Carneiro com dois chifres 

GRÉCIA 

331 a 168 a.C. 

Ventre de Cobre Leopardo com 4 

cabeças e 4 asas 

Bode Peludo = Grécia 

Chifre Notável = Alexandre o 

Grande (o primeiro rei) 

O Chifre se quebra = No 

auge de suas vitórias, 

Alexandre morre aos 32 

anos. 

Quatro chifres = Os quatro 

generais de Alexandre 

tomam seu lugar: Casandro, 

Lisímaco, Ptolomeu e 

Selêuco. 

ROMA PAGÃ 

168 a.C. a 476 d.C. 

Pernas de Ferro Animal terrível e 

espantoso 

 

Reinos ou Países 

divididos 

476 até o próximo 

reino mundial 

Pés em Parte de Ferro 

e Barro 

10 chifres  

ROMA PAPAL 

538 a 1798 d.C. 

 Chifre pequeno domina 

por 1260 anos. 

Chifre pequeno cresce e 

deita a verdade por terra. 

No final do verso 25 o anjo disse que esse poder seria quebrado sem esforço de mãos humanas, 

ou seja, Deus interviria. Por já termos estudado as outras profecias sabemos que o próximo reino será 

um reino eterno, o reino de Jesus Cristo. 

Ele disse ainda a Daniel: 

“A visão da TTAARRDDEE  EE  DDAA  MMAANNHHÃÃ;; que foi dita, ÉÉ  VVEERRDDAADDEEIIRRAA;; tu porém, 

preserva a visão, porque ssee  rreeffeerree  aa  DDIIAASS  AAIINNDDAA  MMUUII  DDIISSTTAANNTTEESS..””   (Daniel 8:26) 

Daniel obedeceu. Preservou a visão que está à nossa disposição até hoje.  
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Entretanto como ele era um estudioso da Palavra de Deus, ficou muito preocupado com esse 

período de tempo (2.300 tardes e manhãs). No ínicio do capítulo 9 de Daniel, ele mesmo diz que ao 

estudar o livro de Jeremias entendeu “que o número de anos, de que falara o Senhor ao profeta 

Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos.”  (Daniel 9:2) 

A falta de compreensão de Daniel da maneira pela qual a profecia de Jeremias (Jeremias 25:11 

e 12; 29:10 a 14), dos setenta anos de cativeiro, se relacionava com a profecia dos 2.300 anos (Daniel 

8:14) o deixou muito ansioso. 

Daniel também tinha curiosidade. O tempo estava passando e ao estudar as profecias (para o 

seu tempo) estava ansioso por saber quando e como o seu povo seria liberto do cativeiro babilônico. 

Tinha as profecias à sua disposição, era só estudar e como estudava! 
Hoje estamos ansiosos por saber quando e como seremos libertos do cativeiro do pecado deste 

mundo e quando iremos ao Céu. Também temos as profecias à nossa disposição, é só estudar. 

 Deus não explicou as profecias de Jeremias a Daniel, ele teve que estudá-las. E podem estar 

certos de que ele entendeu, mas depois de muita oração. 

Nós também podemos entender as profecias se as estudarmos com oração. 

“Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, 

mais perto do que quando no princípio cremos.” (Romanos 13:11) 

Vamos estudar mais sobre isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “Depois, ouvi um santo que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até 

quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na 

qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: AATTÉÉ  

DDUUAASS  MMIILL  EE  TTRREEZZEENNTTAASS  TTAARRDDEESS  EE  MMAANNHHÃÃSS;; E O SANTUÁRIO SERÁ 

PURIFICADO.”  (Daniel 8:12 a 14) 

Aqui aparece uma pergunta: “Até quando...? (tempo) e a resposta é: 

“AATTÉÉ  DDUUAASS  MMIILL  EE  TTRREEZZEENNTTAASS  TTAARRDDEESS  EE  MMAANNHHÃÃSS;; E O SANTUÁRIO 

SERÁ PURIFICADO.” (Daniel 8:14)  

Uma tarde e uma manhã formam um dia na linguagem bíblica. Lêmbra-se dos dias da criação? 

“...houve tarde e manhã o primeiro dia.” (Gênesis 1:5u.p.) Daí concluímos que o período 

mencionado em Daniel 8:14 é na realidade 2.300 dias. 

   UM PERÍODO DE  
   2300 DIAS (anos) 6 
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 Mas o livro de Daniel continua: 

“E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: 

GABRIEL, DÁ A ENTENDER A ESTE A VISÃO. Veio, pois, para perto donde eu 

estava; ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra; mas ele 

me disse: Entende, filho do homem, pois EESSTTAA  VVIISSÃÃOO  SSEE  RREEFFEERREE  AAOO  TTEEMMPPOO  DDOO  

FFIIMM..”  (Daniel 8:16 e 17) 

Visto que esta visão se referia ao tempo do fim (nossos dias); que aparece num contexto 

simbólico e portanto pode parecer que isto dificulta a sua interpretação; e o fato de falar de dias... 

Será que existe algo errado aqui? 

É claro que não pois o próprio Gabriel diz:  

“A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira;”  (Daniel 8:26) 

A explicação está em aplicarmos o princípio bíblico do dia/ano, onde um dia profético 

corresponde a um ano literal. Em Números 14:34 o mesmo princípio é usado. Portanto EESSTTEESS  22..330000  

DDIIAASS  RREEPPRREESSEENNTTAAMM  22..330000  AANNOOSS  RREEAAIISS..  

  

  

 

O próprio anjo Gabriel foi enviado para explicar a visão a Daniel. E ele disse que a visão era 

para o ””TTEEMMPPOO  DDOO  FFIIMM””   - para os nossos dias (vocês verão pouco a pouco que estamos vivendo 

no fim da linha do tempo). 

“A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira; tu, porém, preserva a 

visão, porque se refere a dias ainda mui distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive 

enfermo alguns dias; então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me 

com a visão, e não havia quem a entendesse.”  (Daniel 8:26 e 27) 

Daniel ficou doente e a visão das 2.300 tardes e manhãs ficou sem explicação.  Mas isto não 

quer dizer que assim permaneceu. No ano 539 a.C. ou “No primeiro ano de Dario, filho de 

Assuero... eu, Daniel, entendi...”  assim inicia o capítulo 9 de Daniel...  

 

                     12 anos  

605 a.C.    602 a.C.     553 a.C.         551 a.C.          539 a.C. 

 

 

 

 

Note que passaram-se 12 anos desde que Daniel teve a visão. Ele não desanimou. Continuou 

com fé inabalável no Senhor. E aqui no capítulo 9 nós o encontramos orando e confessando (Daniel 

9:4).  

Para preenchermos mais uma data em nossa linha do tempo temos que estudar o capítulo 9 de 

Daniel também, porque a explicação da profecia das 2.300 tardes e manhãs (ou 2.300 anos) está no 

Daniel é 

levado 

cativo 

Daniel 2 

Estatua 

Daniel 7 

Animais 

Daniel 8 
Animais do 

Santuário 

Daniel 9 
2300 

anos  

ESTES DIAS REPRESENTAM 2.300 ANOS REAIS. 
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capítulo 9. Através deste capítulo veremos que já estavam preditos, com precisão, os anos do início e 

do fim do ministério de Cristo aqui na Terra. 

No verso 20, Daniel conta que estava assim orando, confessando o seu pecado e os pecados do 

povo de Israel, suplicando ao Senhor quando... 

“...o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio 

(alguns anos atrás), veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrificio da 

tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te 

entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para to 

declarar, porque és mui amado; considera, pois, a coisa e EENNTTEENNDDEE  AA  VVIISSÃÃOO.”  (Daniel 

9:21 a 23) 

Daniel recebe agora a visita do anjo Gabriel que veio com a finalidade de fazer com que ele 

entendesse a visão. MAS QUE VISÃO? A que ficou sem explicação, ou seja, o período de 2.300 

tardes e manhãs (ou anos).  

Note a explicação de Gabriel: 

“SSEETTEENNTTAA  SSEEMMAANNAASS  EESSTTÃÃOO  DDEETTEERRMMIINNAADDAASS  SSOOBBRREE  OO  TTEEUU  PPOOVVOO e sobre a tua santa 

cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a 

iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o 

Santo dos Santos.”  (Daniel 9:24) 

Setenta semanas do período dos 2.300 dias se destinavam ao povo de Daniel, ou seja aos 

Judeus. Deus estava dando aos Judeus setenta semanas para se arrependerem e demonstrarem 

fidelidade a Ele. Mas não seriam 70 semanas literais, seriam semanas proféticas. 

Observem o texto de Ezequiel: 

“Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e 

levarás sobre ti a iniqüidade da casa de Judá. Quarenta dias Te dei, CCAADDAA  DDIIAA  PPOORR  UUMM  

AANNOO..””  (Ezequiel 4:6 e 7) 

Nesta profecia referente a Israel, Deus usou um dia para representar um ano. E não há 

dúvida que o mesmo princípio deve ser aplicado nesta profecia de Daniel. Toda dúvida desaparece 

quando vemos o seu cumprimento matemático.  

 

 

 

  

  

  

  

Você percebeu que assim que Gabriel chegou já começou a falar de um aspecto particular?  

OO  TTEEMMPPOO. 

“Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa 

cidade...” (Daniel 9:25)  

A palavra aqui vertida por “determinadas” significa literalmente “separadas” ou 

“cortadas”.  

Portanto, os 2.300 dias são 

2.300 anos. 

As 70 semanas são 490 dias que são iguais a 

490anos. 
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Mas separada do que? Visto que os 2.300 dias foram o único período mencionado 

anteriormente, o qual Daniel não havia entendido ainda, as 70 semanas são, portanto, uma parte 

dos 2.300 dias e os dois períodos devem começar simultâneamente. 

AA  PPRRIIMMEEIIRRAA  PPAARRTTEE  DDOOSS  22..330000  AANNOOSS  SSÃÃOO  EENNTTÃÃOO  EESSTTEESS  449900  AANNOOSS (as 70 semanas de Daniel 

9:24). 

 

2300 ANOS (tardes e manhãs) 

                                       

 

 

Mas... QQUUAANNDDOO  TTEEMM  IINNÍÍCCIIOO  EESSSSEE  GGRRAANNDDEE  PPEERRÍÍOODDOO  PPRROOFFÉÉTTIICCOO?? 

“Sabe e entende: DDEESSDDEE  AA  SSAAÍÍDDAA  DDAA  OORRDDEEMM  PPAARRAA  RREESSTTAAUURRAARR  EE  PPAARRAA  EEDDIIFFIICCAARR  

JJEERRUUSSAALLÉÉMM,,  até ao Ungido, ao Príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas; as 

praças e as circunvalações se reedificarão, em tempos angustiosos.” (Daniel 9:25) 

A profecia começa quando é emitido o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Ele foi 

emitido por Artarxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C. 

Embora três decretos persas sejam mencionados no livro de Esdras nesse sentido: 

 O decreto de Ciro para a reconstrução da casa de Deus, em 536 a.C. (Esdras 1:1 a 4) 

 O decreto de Dario para a continuação da obra que havia sido interrompida em 519 a.C. 

(Esdras 6:1 a 12) 

 E o decreto de Artarxerxes a Esdras, em  457
 
a.C. (Esdras 7:11 a 26). Este decreto é o único 

dos três que pode ser considerado como uma resposta à idéia de “restaurar e reconstruir Jerusalém.” 

Esse decreto entrou em vigor no outono de 457 a.C. 

“Os anos do reinado de Artaxerxes estão entre as datas mais facilmente estabelecidas da 

História. O cânon de Ptolomeu com sua lista de reis e observações astronômicas, as Olimpíadas 

Gregas e as alusões na história grega aos negócios persas, tudo combina para colocar o sétimo ano de 

Artarxerxes em 457
 
a.C., fora de qualquer controvérsia.” Urias Smith “The Prophecy of Daniel and 

Revelation”, 208. 

Agora já temos uma data para colocarmos em nossa linha do tempo. Você ficará atônito ao 

verificar a exatidão profética do tempo em que estamos vivendo. 

 

    457 a.C.                            1844 d.C. 

2300 ANOS (tardes e manhãs) 

                                       

 

            

Vamos atualizar o nosso gráfico até aqui? 

490 anos (70 semanas) 

490 anos (70 semanas) 
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““AATTÉÉ  AAOO  UUNNGGIIDDOO,,  AAOO  PPRRÍÍNNCCIIPPEE,,  SSEETTEE  SSEEMMAANNAASS  EE  SSEESSSSEENNTTAA  EE  DDUUAASS  SSEEMMAANNAASS;;””  

(Daniel 9:25) 

Até o ungido, ao Príncipe (Jesus Cristo) haveriam 7 semanas + 62 semanas. 

 

 

 

  

  

Se contarmos a partir de 457 a.C. (a data em que iniciamos o período profético chegaremos ao 

ano 27 d.C. 

 

2300 ANOS (tardes e manhãs) 

 

                                     

 

457 a.C.                                              27d.C. 

483 anos 

 

  

 

 

 

  

  

490 anos (70 semanas) 

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

INÍCIO FIM 

DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

CRIAÇÃO 

DDaanniieell  77   Leão             Urso       Leopardo Animal Terrível Ponta Pequena    

538 – 1798 

Supremacia Papal 

TEMPO 

DO FIM 

457 a.C. - - - - - - - - - - - - 2300 anos - - - - - - - - - - - - 1844 d.C. 

DDaanniieell  88                     Carneiro     Bode     Chifre    
VOLTA DE 

JESUS 

LINHA DO TEMPO 

7 SEMANAS = 49 DIAS PROFÉTICOS (ANOS) 

62 SEMANAS = 434 DIAS PROFÉTICOS (ANOS) 

ISTO DÁ UM TOTAL DE 483 ANOS. 

O QUE OCORREU NO ANO 27 d.C.??? 
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Foi neste ano que Jesus ao ser batizado recebeu a unção do Espírito Santo.  

Note como Mateus descreve a cena em que Jesus veio para ser batizado por João Batista – que 

não queria realizar a cerimônia por se achar indigno diante de Cristo: 

“Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém 

cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis 

que se Lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo 

sobre Ele.”  (Mateus 3:15 e 16)  

Nesta ocasião Jesus foi ungido pelo Espírito Santo em forma de pomba e o próprio Deus estava 

presente. 

Assim é descrito o episódio no evangelho de Lucas: 

“E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus; e, estando 

ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea 

como pomba; e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me 

comprazo.” (Lucas 3:21 e 22) 

Esta foi a data em que Jesus foi ungido.  

IISSTTOO  OOCCOORRRREEUU  NNOO  AANNOO  2277  DD..CC..  EEXXAATTAAMMEENNTTEE  448833  AANNOOSS  DDEEPPOOIISS  DDEE  445577  AA..CC..   

 

 

 

 

Perceba a maravilha dessa profecia cumprida: 

 “Sete semanas,” ou 49 anos (457 a 408 a.C) para o início da reconstrução de Jerusalém. 

 “Sessenta e duas semanas,” ou 434 anos (408 a.C. a 27 d.C.) para a unção do “Messias, o 

Príncipe,” isto é, o batismo de Jesus. 

Cumpre-se, de forma matemática, uma das partes da profecia das 2.300 tardes e manhãs. 

Mas alguém poderia dizer que isto é muito conveniente. 

CCOOMMOO  SSEE  PPOODDEE  SSAABBEERR  QQUUEE  EESSTTAA  DDAATTAA  ÉÉ  PPRREECCIISSAA?? 

Simples, porque esta data era muito importante para o Inspirador de toda a Bíblia.  

Sim, eu estou falando de Deus. A própria Bíblia diz que...  

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,  para a repreensão,  

para  a correção, para a educação na justiça.”  (II Timóteo 3:16) 

E Deus sabia que esta seria uma data muito importante. A 

partir desta data se poderia determinar outras datas. Poderia se 

determinar a veracidade da profecia de Daniel 8 e 9. PODERIA 

SE DETERMINAR O INÍCIO DO JUÍZO NO TEMPO DO FIM (O 

JULGAMENTO). E... pode-se DDEETTEERRMMIINNAARR  AA  DDAATTAA  DDOO  

IINNÍÍCCIIOO  DDOO  PPEECCAADDOO  AAQQUUII    NNAA  TTEERRRRAA..  
 

Tenha paciência e você logo verá que tudo se encaixa precisamente.  

Esta data era tão importante que Deus não queria que houvesse dúvidas quanto a ela. 

MMAAIISS  UUMMAA  PPRROOFFEECCIIAA  CCUUMMPPRRIIDDAA  

A partir desta data… 

pode-se DETERMINAR 

A DATA DO INÍCIO DO 

PECADO AQUI NA 

TERRA. 
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“No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos 

governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da 

região da Ituréia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos 

sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no 

deserto. Ele percorreu toda circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de 

arrependimento para remissão de pecados.” (Lucas 3:1 e 2) 

 

Você percebeu quantos dados para confirmar a data em que Jesus foi batizado? Não há dúvida.  

 

  

  

  

  

  

JJEESSUUSS  FFOOII  BBAATTIIZZAADDOO  NNOO  

AANNOO  2277  DD..CC.. 

 

 

 

 

 

 

 

E para ser mais preciso ainda, Jesus foi 

batizado no outono do ano 27, sendo “quase de 

trinta anos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarde bem esta data, ela será de extrema importância para as nossas considerações. Na 

realidade esta data é vital para se determinar a data da entrada do pecado no mundo. 

No batismo de Jesus, Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Sem dúvida, Ele era o Ungido – o 

Messias. Isso ocorreu no início do Seu ministério, no ano 27 d.C. – exatamente no tempo 

mencionado na profecia. Essa predição foi feita mais de quinhentos anos antes de seu cumprimento 

com surpreendente precisão. E com isso temos mais uma data para colocarmos em nossa linha do 

tempo. 

Vamos atualizar o nosso gráfico até aqui? 

 

Esta data é vital para 

se determinar a data 

da entrada do 

pecado no mundo. 
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Mas vamos verificar o verso 26 de Daniel 9: 

“DDEEPPOOIISS  DDAASS  SSEESSSSEENNTTAA  EE  DDUUAASS  SSEEMMAANNAASS,,  SSEERRÁÁ  MMOORRTTOO  OO  UUNNGGIIDDOO  e já não estará; 

e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim 

será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra; desolações são determinadas.” (Daniel 

9:26)  

A intenção dessa passagem não é marcar a data exata da morte de Jesus, mas Gabriel afirma 

que depois das 62 semanas o Ungido seria tirado. Ele afirma que depois disto um povo de um 

príncipe viria e destruiria Jerusalém. E isto de fato ocorreu quando os exércitos romanos 

liderados pelo general Tito, invadiram e destruíram Jerusalém no ano 70 d.C. Invasões dessa 

natureza eram comparadas a inundações, o que explica a referência a um dilúvio; e a afirmação de 

que “até ao fim haverá guerra” retrata bem os combates e o derramamento de sangue dos 

últimos 2.000 anos da história da humanidade. 

  

  

  

O próximo texto, Daniel 9:27 já apresenta mais uma data: 

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

INÍCIO FIM 

DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

CRIAÇÃO 

DDaanniieell  77   Leão             Urso       Leopardo Animal Terrível Ponta Pequena    

538 – 1798 

Supremacia Papal 

TEMPO 

DO FIM 

457 a.C. - - - - - - - - - - - - 2300 anos - - - - - - - - - - - - 1844 d.C. 

DDaanniieell  88                     Carneiro     Bode     Chifre    
VOLTA DE 

JESUS 

7 sem. + 62 sem. = 483 anos 

457 a.C. 

Decreto da 

reconstrução 

de Jerusalém 

27 d.C. Batismo de Jesus 

LINHA DO TEMPO 

MMAAIISS  UUMMAA  PPRROOFFEECCIIAA  CCUUMMPPRRIIDDAA  
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“EELLEE  FFAARRÁÁ  FFIIRRMMEE  AALLIIAANNÇÇAA  CCOOMM  MMUUIITTOOSS,,  PPOORR  UUMMAA  SSEEMMAANNAA;;  NNAA  MMEETTAADDEE  DDAA  

SSEEMMAANNAA,, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares; sobre a asa das abominações 

virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele.” 

(Daniel 9:27) 

Neste verso encontramos a última semana. 

“SSEETTEENNTTAA  SSEEMMAANNAASS  EESSTTÃÃOO  DDEETTEERRMMIINNAADDAASS  SSOOBBRREE  OO  TTEEUU  PPOOVVOO......” (Daniel 9:24) 

  

  

 “Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar 

Jerusalém, AATTÉÉ  AAOO  UUNNGGIIDDOO,,  AAOO  PPRRÍÍNNCCIIPPEE,,  SSEETTEE  SSEEMMAANNAASS  EE  SSEESSSSEENNTTAA  EE  DDUUAASS  

SSEEMMAANNAASS......” (Daniel 9:25) 

 

 

 

Portanto falta ainda uma semana (7 dias/anos) para completar as 70 semanas ou os 490 anos. E 

aqui em Daniel 9:27 temos esta semana, ou sete anos, com alguns fatos que ocorreriam neste 

período. Jesus faria uma firme aliança com muitos nesta última semana. Na realidade após o 

batismo de Jesus no ano 27d.C. ele lançou as bases de sua igreja aqui na terra. Nesta última semana 

os judeus tiveram a oportunidade de se arrepender e se consagrar a Deus. Mas o texto diz que na 

metade desta última semana ele faria cessar o sacrifício e realmente na metade desta última 

semana Jesus foi morto. Ele foi o sacrifício. Se acrescentarmos 3 anos e meio (meia semana) ao 

ano 27d.C. chegaremos ao ano 31d.C., o ano exato da morte de Jesus na cruz.  

 

2300 ANOS (tardes e manhãs) 

 

                                     

 

457 a.C.                                              27d.C. 

      31 d.C. 

483 anos 

             Morte de Jesus em 31 d.C. 

               Batismo de Jesus em 27 d.C. 
 

 

Pois Jesus foi crucificado na Páscoa do ano 31, na primavera. 

490 anos (70 semanas) 

70 SEMANAS = 490 ANOS 

7 SEMANAS = 49 DIAS PROFÉTICOS (ANOS) 

62 SEMANAS = 434 DIAS PROFÉTICOS (ANOS) 

ISTO DÁ UM TOTAL DE 483 ANOS. 
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“E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu 

do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as 

rochas...”  (Mateus 27:50 e 51) 

Já não era mais necessário o sacrifício de animais. O Grande Sacrifício, Jesus, para o qual todos 

os sacrifícios apontavam, fez com que esse sistema sacrifical cessasse. 

 

 

 

 

E agora temos mais uma data para colocar em nossa linha do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

“No contexto de Daniel 9:26 pode-se ler: „e os judeus não mais serão Seu povo‟. Após a 

crucifixão de Jesus, Deus em Sua misericórdia, concedeu-lhes mais três anos e meio para se 

arrependerem, mas eles não quiseram.” Verdades Bíblicas, 102. 

Com um rápido cálculo matemático vemos que estas 70 semanas de Daniel 9:26 terminam no 

ano 34 d.C. 

445577
  
AA..CC..  ++  449900  AANNOOSS  ((7700  SSEEMMAANNAASS))  ==  3344  DD..CC.. 

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

INÍCIO FIM 

DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

CRIAÇÃO 

DDaanniieell  77   Leão             Urso       Leopardo Animal Terrível Ponta Pequena    

538 – 1798 

Supremacia Papal 

TEMPO 

DO FIM 

457 a.C. - - - - - - - - - - - - 2300 anos - - - - - - - - - - - - 1844 d.C. 

DDaanniieell  88                     Carneiro     Bode     Chifre    
VOLTA 

DE JESUS 

7 sem. + 62 sem. = 483 anos 

457 a.C. 

Decreto da 

reconstrução 

de Jerusalém 

27 d.C. Batismo de Jesus 

31 d.C. Morte de Jesus 

MMAAIISS  UUMMAA  PPRROOFFEECCIIAA  CCUUMMPPRRIIDDAA  

LINHA DO TEMPO 
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2300 ANOS (tardes e manhãs) 

 

                                     

 

457 a.C.                              27d.C. 31d.C. 34d.C. 

483 anos 7 anos 

1 semana 

            
            Batismo de Jesus em 27 d.C. 

    Morte de Jesus em 31 d.C. 

 

O que aconteceu no ano 34d.C. que mostre que alí se encerrou o período das 70 semanas? 

A resposta pode ser encontrada em Atos 7:58-60; 8:1: 

“E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas 

vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estêvão, que invocava e 

dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito! Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: 

Senhor, não lhes imputes este pecado! Com estas palavras, adormeceu. E Saulo 

consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja 

em Jerusalém; e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e 

Samaria.” (Atos 7:58-60; 8:1) 

O apedrejamento de Estêvão 

confirmou a rejeição de Jesus como o 

Messias por parte dos líderes judeus em 

Jerusalém. 

Na realidade três fatos nos são dados 

como indicação do fim dos 490 anos e a 

expansão da obra do evangelho ao resto 

do mundo:  

1. O apedrejamento de Estêvão no 

ano 34 d.C. e a grande perseguição que 

espalhou os crentes através das regiões da 

Judéia e Samaria (Atos 8:1), e mais tarde 

para muitas outras terras. Atos 8:4 diz que 

“os dispersos iam por tôda parte 

anunciando a Palavra.” 

2. Pedro foi dirigido por Deus em uma visão, e visitou os gentios na casa de Cornélio. E 

alguns foram batizados alí. 

3. Saulo de Tarso, mais tarde chamado Paulo, o apóstolo dos gentios, foi convertido no 

caminho para Damasco e dalí em diante passou a levar a mensagem do evangelho por todas as 

partes. 

 

490 anos (70 semanas) 
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E se isso ainda for insuficiente, leia o que Ellen G. White diz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Procure extrair as lições do que você aprendeu até agora com este texto do livro O Desejado de 

Todas as Nações: 

 

 

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

INÍCIO FIM 

DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

CRIAÇÃO 

DDaanniieell  77   Leão             Urso       Leopardo Animal Terrível Ponta Pequena    

538 – 1798 

Supremacia Papal 

TEMPO 

DO FIM 

457 a.C. - - - - - - - - - - - - 2300 anos - - - - - - - - - - - - 1844 d.C. 

DDaanniieell  88                     Carneiro     Bode     Chifre    
VOLTA DE 

JESUS 

7 sem. + 62 sem. = 483 anos 

457 a.C. 

Decreto da 

reconstrução 

de Jerusalém 

27 d.C. Batismo de Jesus 

31 d.C. Morte de Jesus 

34 d.C. Estevão apedrejado 

JULGAMENTO 

“A semana - sete anos - terminou em 34 d.C. Então, pelo 

apedrejamento de Estêvão, os judeus selaram afinal sua rejeição 

do evangelho; os discípulos espalhados pela perseguição "iam por 

toda parte, anunciando a Palavra" (Atos 8:4), e pouco depois, 

Saulo, o perseguidor, se converteu e tornou-se Paulo, o apóstolo 

dos gentios.”  - O Desejado de Todas as Nações, pág. 234. 

 

LINHA DO TEMPO 

MMAAIISS  UUMMAA  PPRROOFFEECCIIAA  CCUUMMPPRRIIDDAA  

“A nota predominante da pregação de Cristo, era: ""OO  TTEEMMPPOO  EESSTTÁÁ  

CCUUMMPPRRIIDDOO,, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no 

evangelho." Mar. 1:15. 
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O Espírito de Profecia afirma ainda que as pessoas que viviam no tempo da primeira 

vinda de Jesus ppooddeerriiaamm  tteerr  ccoonnhheecciiddoo  oo  tteemmppoo e os acontecimentos previamente 

preditos por Daniel. 

 

 

  

Assim AA  MMEENNSSAAGGEEMM  EEVVAANNGGÉÉLLIICCAA,,  SSEEGGUUNNDDOO  EERRAA  AANNUUNNCCIIAADDAA  PPEELLOO  

PPRRÓÓPPRRIIOO  SSAALLVVAADDOORR,,  BBAASSEEAAVVAA--SSEE  NNAASS  PPRROOFFEECCIIAASS. O "tempo" que declarava 

estar cumprido, era o período de que o anjo Gabriel falara a Daniel. "Setenta 

semanas", dissera o anjo, "estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua 

santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, para expiar a 

iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o 

Santo dos santos." Dan. 9:24. Um dia, profeticamente, representa um ano. 

Núm. 14:34. Ezeq. 4:6. As setenta semanas, ou quatrocentos e noventa dias, 

representam quatrocentos e noventa anos. É dado um ponto de partida para 

esse período: "Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para 

edificar Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, sete semanas, e sessenta e duas 

semanas" (Dan. 9:25), sessenta e nove semanas, ou quatrocentos e oitenta e 

três anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada pelo 

decreto de Artaxerxes Longímano (Esd. 6:14; 7:1), entrou em vigor no outono 

de 457 a.C. Daí, quatrocentos e oitenta e três anos estendem-se ao outono de 

27 d.C. Segundo predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, 

o Ungido. NNOO  AANNOO  2277,,  JJEESSUUSS  RREECCEEBBEEUU,,  EEMM  SSEEUU  BBAATTIISSMMOO,,  AA  UUNNÇÇÃÃOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  

SSAANNTTOO,, e pouco depois começou Seu ministério. Foi então proclamada a 

mensagem: ""OO  TTEEMMPPOO  EESSTTÁÁ  CCUUMMPPRRIIDDOO..""  

Então, disse o anjo: "Ele firmará um concerto com muitos por uma 

semana [sete anos]." Durante sete anos depois de começar o Salvador Seu 

ministério, o evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus; três anos 

e meio, pelo próprio Cristo, e depois, pelos apóstolos. "Na metade da semana 

fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares." Dan. 9:27. NNAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA  DDEE  3311  

DD..CC..,,  CCRRIISSTTOO,,  OO  VVEERRDDAADDEEIIRROO  SSAACCRRIIFFÍÍCCIIOO,,  FFOOII  OOFFEERREECCIIDDOO  NNOO  CCAALLVVÁÁRRIIOO. Então 

o véu do templo se rasgou em dois, mostrando que a santidade e significação 

do serviço sacrifical desapareceram. Chegara o tempo de cessar o sacrifício 

terrestre e a oblação. 

AA  SSEEMMAANNAA  --  SSEETTEE  AANNOOSS  --  TTEERRMMIINNOOUU  EEMM  3344  DD..CC.. Então, pelo 

apedrejamento de Estêvão, os judeus selaram afinal sua rejeição do 

evangelho; os discípulos espalhados pela perseguição "iam por toda 

parte, anunciando a Palavra" (Atos 8:4), e pouco depois, Saulo, o 

perseguidor, se converteu e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios.” - O 

Desejado de Todas as Nações, pág. 234. 

““OO  TTEEMMPPOO  DDAA  VVIINNDDAA  DDEE  CCRRIISSTTOO,,  SSUUAA  UUNNÇÇÃÃOO  PPEELLOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO,,  SSUUAA  

MMOORRTTEE,,  EE  AA  PPRREEGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEVVAANNGGEELLHHOO  AAOOSS  GGEENNTTIIOOSS,,  FFOORRAAMM  DDEEFFIINNIIDDAAMMEENNTTEE  

IINNDDIICCAADDOOSS..  OO  PPOOVVOO  JJUUDDEEUU  TTEEVVEE  OO  PPRRIIVVIILLÉÉGGIIOO  DDEE  CCOOMMPPRREEEENNDDEERR  EESSSSAASS  

PPRROOFFEECCIIAASS  EE  RREECCOONNHHEECCEERR  SSEEUU  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  NNAA  MMIISSSSÃÃOO  DDEE  JJEESSUUSS.. Cristo 
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Todos os detalhes da profecia se cumpriram fielmente. Isto imprime um selo de garantia sobre 

o restante da profecia. O texto dizia: 

Ele me disse: AATTÉÉ  DDUUAASS  MMIILL  EE  TTRREEZZEENNTTAASS  TTAARRDDEESS  EE  MMAANNHHÃÃSS;; E O 

SANTUÁRIO SERÁ PURIFICADO.”  (Daniel 8:12 a 14) 

Se continuarmos contando o tempo, avançando 2.300 anos a partir do outono de 457 a.C., 

chegamos ao outono de 1844 a.D.  

 

insistia com Seus discípulos quanto à importância do estudo profético. 

Referindo-Se à profecia dada a Daniel acerca do tempo deles, disse: "Quem 

lê, entenda." Mat. 24:15. Depois de Sua ressurreição, explicou aos discípulos, 

começando por "todos os profetas", "o que dEle se achava em todas as 

Escrituras". Luc. 24:27. O Salvador falara por intermédio de todos os 

profetas. "O Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente 

testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes 

havia de seguir." I Ped. 1:11. 

Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que 

veio com a divina mensagem a Daniel.  

OOSS  JJUUDDEEUUSS  IINNTTEERRPPRREETTAARRAAMM  EE  AAPPLLIICCAARRAAMM  MMAALL  AA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS,,  EE  

NNÃÃOO  CCOONNHHEECCEERRAAMM  OO  TTEEMMPPOO  DDEE  SSUUAA  VVIISSIITTAAÇÇÃÃOO.. Os anos do ministério 

de Cristo e Seus apóstolos - os derradeiros anos de graça para o povo 

escolhido - passaram-nos tramando a destruição dos mensageiros do 

Senhor. Terrestres ambições os absorviam, e o oferecimento do reino 

espiritual foi-lhes feito em vão. AAssssiimm  hhoojjee  oo  rreeiinnoo  ddeessttee  mmuunnddoo  aabbssoorrvvee  

ooss  ppeennssaammeennttooss  ddooss  hhoommeennss,, EE  NNÃÃOO  OOBBSSEERRVVAAMM  OO  VVEELLOOZZ  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  

DDAASS  PPRROOFFEECCIIAASS  EE  OOSS  IINNDDÍÍCCIIOOSS  DDOO  RRÁÁPPIIDDOO  AAPPRROOXXIIMMAARR  DDOO  RREEIINNOO  DDEE  

DDEEUUSS..” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 235. 

O FINAL DOS 2300 ANOS 
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2.300 ANOS (tardes e manhãs) 

 

                                     

 

45 a.C.                                          27d.C.  31d.C.  34d.C.                                         1844 d.C. 

483 anos 

(69 semanas) 

7 anos 

(1 semana) 

 

O que ocorreu nesta data (1844)? Ou o que ocorreu e está ocorrendo a partir desta data? 

Para entender plenamente os acontecimentos desta profecia seria interessante ler todo o livro 

Cristo em seu Santuário, de Ellen G. White. Mas vamos rapidamente lembrar algo sobre a 

descoberta desta profecia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Guilherme Miller, um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, foi o homem especialmente 

escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Aos trinta e quatro anos 

diz ele “Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. A Bíblia 

tornou-se então o meu estudo principal e, posso em verdade dizer, pesquisava-a com grande prazer. 

Vi que a metade nunca se me havia dito. Admirava-me de que me não tivesse apercebido antes, de 

sua beleza e glória; e maravilhava-me de que já a pudesse haver rejeitado. Tudo que o coração 

poderia desejar, encontrei revelado, como um remédio para toda enfermidade do espírito. Perdi 

todo o gosto para outra leitura, e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus." Memórias de 

Guilherme Miller, S. Bliss. 

Estudando os livros proféticos de Daniel e Apocalipse percebeu que as profecias podiam ser 

compreendidas. Claro que a segunda vinda de Cristo foi um dos seus assuntos prediletos. E pouco a 

pouco descobriu muito a respeito desta esperança de todos os cristãos.  

"Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito", diz ele, "era a 

cronologia das Escrituras. (o tempo) (Eu) ...não poderia deixar de considerar as porções 

cronológicas da Bíblia senão como uma parte da Palavra de Deus, e com tanto direito à nossa séria 

consideração como qualquer outra porção dela. Senti, pois, que, esforçando-me por compreender o 

que Deus em Sua misericórdia achou conveniente revelar-nos, eu não tinha direito de omitir os 

períodos proféticos." Bliss. 

490 anos (70 semanas) 1810 anos 

O ESTUDO DESSA PROFECIA POR 
GUILHERME MILLER 
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Ele começou a estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs (Daniel 8 e 9) e chegou a 

conclusão que Cristo voltaria a Terra em 1844. Miller aceitou a opinião geralmente acolhida, de que 

na Era Cristã a Terra é o santuário, e, portanto, compreendeu que a purificação do santuário predita 

em Daniel 8:14 representava a purificação da Terra pelo fogo, ou seja, a segunda vinda de Cristo.  

"Solenemente convencido de que as Santas Escrituras anunciavam o cumprimento de tão 

importantes acontecimentos em tão curto espaço de tempo, surgiu com força em minha alma a 

questão de saber qual meu dever para com o mundo, em face da evidência que comovera a meu 

próprio espírito." Bliss.  

Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não 

compreenderam inteiramente o significado da mensagem que apresentavam. 

Miller adotou a opinião geralmente mantida de que a Terra é o santuário, crendo que a 

purificação deste representava a purificação da Terra pelo fogo, à vinda do Senhor. Quando, pois, 

achou que o termino dos 2.300 dias estava definidamente predito, concluiu que isto revelava o tempo 

do segundo advento. Seu erro resultou de aceitar a opinião popular quanto ao que constitui o 

santuário. 

E quando chegou a data marcada milhares de pessoas aguardavam com ansiedade o retorno de 

Jesus. Mas ele não veio. O que estava errado? O que realmente aconteceu em 1844?  

Todos os itens da profecia, como o início dos 2.300 anos em 457 a.C.; as sessenta e nove 

semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300 anos que se estenderiam até o ano 27 de nossa era quando 

ocorreu a unção de Jesus no seu batismo; no meio da septuagésima semana o messias seria tirado e 

isto ocorreu na primavera de 31, Cristo foi crucificado. Tudo se cumpriu. 

As setenta semanas terminaram com a rejeição de Cristo pelos judeus, e isto foi verificado com 

o apedrejamento de Estevão no ano 34 aonde finalizavam as 70 semanas – 490 anos. 

Terminado os 490 anos, ainda restavam 1.810 que terminaram em 1844.  

Tudo se cumpriu matematicamente.  

Mas e 1844?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tanto a profecia de Daniel 8:14 - "Até duas mil e trezentas 

tardes e manhãs; e o santuário será purificado" - como a 

mensagem do primeiro anjo - "Temei a Deus e dai-Lhe glória; 

porque vinda é a hora do Seu juízo" - indicavam o ministério de 

Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo, e não a vinda de 

Cristo para resgatar o Seu povo e destruir os ímpios. O engano 

fora, não na contagem dos períodos proféticos, mas no 

acontecimento a ocorrer no fim dos 2.300 dias.  

Cristo aparecera, não à Terra, como esperavam, mas, 

conforme fora prefigurado tipicamente, ao lugar santíssimo do 

templo de Deus, no Céu. É Ele representado, pelo profeta Daniel, 

como estando a vir, nesse tempo, ao Ancião de Dias: "Eu estava 

olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do 

céu um como o Filho do homem: e dirigiu-Se" não à Terra, mas - 

"ao Ancião de Dias, e O fizeram chegar até Ele." Dan. 7:13.” - 

Cristo em Seu Santuário, pág. 98. 
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Estamos vivendo no tempo do JUÍZO INVESTIGATIVO, O TEMPO DO 

JULGAMENTO. UM TEMPO EM QUE CADA CASO ESTÁ SENDO JULGADO. 

Todo julgamento tem diversas fases. E C. Mervyn Maxwell em seu livro Uma Nova Era 

Segundo as Profecias de Daniel, na página 249, apresenta as fases deste mesmo julgamento: uma 

antes, outra durante, e duas depois da segunda vinda de Cristo. Notem como ele apresenta estas 

fases: 

 “Julgamento antes da segunda vinda. O Filho do homem vem ao Ancião de Dias 

(Daniel 7:9-15, 26 e 27), purifica o santuário (Daniel 8:14) e efetua a investigação dos livros 

(Daniel 7:10), a fim de constatar quem está qualificado para continuar com seu nome no livro 

da vida.” 

Estamos vivendo neste período que se iniciou em 1844. 

 “Julgamento por ocasião da segunda vinda. O Filho do homem, assentado no trono 

de glória, separa as ovelhas dos bodes. (S. Mateus 25:31-46) 

 “Julgamento após a segunda vinda: 

a. Durante os mil anos, os santos sentam-se em tronos, e o juízo lhes é atribuído, no 

sentido de examinarem os registros do mundo e dos anjos caídos. (Apocalipse 20:4; I Coríntios 

6:2 e 3) 

b. Encerrando-se os mil anos, é pronunciada a sentença e executado o juízo contra 

todos os perdidos. Estes, bem como a própria morte, são lançados no lago de fogo ardente. 

(Apocalipse 20:12-15) 

Estas diferentes fases do julgamento final ele chama como sendo “o juízo investigativo, de 

separação, de exame e de execução”. A fase que se iniciou em 1844 – a primeira das quatro fases do 

juízo final – é a fase de “juízo investigativo”, ou – talvez em termos mais simples – o julgamento 

“pré-advento”. 

Já estamos vivendo no período do julgamento e este pode ser o momento em que você pode 

estar sendo julgado para receber a sua sentença: vida ou morte eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tanto a profecia de Daniel 8:14 - "Até duas mil e trezentas 

tardes e manhãs; e o santuário será purificado" - como a 

mensagem do primeiro anjo - "Temei a Deus e dai-Lhe glória; 

porque vinda é a hora do Seu juízo" - indicavam o ministério de 

Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo, e não a vinda de 

Cristo para resgatar o Seu povo e destruir os ímpios. O engano 

fora, não na contagem dos períodos proféticos, mas no 

acontecimento a ocorrer no fim dos 2.300 dias. Por este erro, os 

crentes sofreram desapontamento; entretanto, CCUUMMPPRRIIRRAA--SSEE  TTUUDDOO  

QQUUEE  EESSTTAAVVAA  PPRREEDDIITTOO  PPEELLAA  PPRROOFFEECCIIAA e que podiam eles com 

autoridade bíblica esperar. Ao mesmo tempo em que lamentavam 

a ruína de suas esperanças, transcorrera o acontecimento que 

fora predito pela mensagem, e que deveria cumprir-se antes que o 

Senhor aparecesse para recompensar a Seus servos. 
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Cristo aparecera, não à Terra, como esperavam, mas, 

conforme fora prefigurado tipicamente, ao lugar santíssimo do 

templo de Deus, no Céu. É Ele representado, pelo profeta Daniel, 

como estando a vir, nesse tempo, ao Ancião de Dias: "Eu estava 

olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do 

céu um como o Filho do homem: e dirigiu-Se" não à Terra, mas - 

"ao Ancião de Dias, e O fizeram chegar até Ele." Dan. 7:13. 

Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias: "De 

repente virá ao Seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o Anjo 

do concerto, a quem vós desejais; eis que vem, diz o Senhor dos 

exércitos." Mal. 3:1. A vinda do Senhor a Seu templo foi súbita, 

inesperada, para Seu povo. Não O buscaram ali. Esperavam que 

viesse à Terra, "como labareda de fogo, tomando vingança dos 

que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho". 

II Tess. 1:8.  

O povo, porém, ainda não estava preparado para encontrar-

se com o Senhor. Havia ainda uma obra de preparo a ser por eles 

cumprida. Ser-lhes-ia proporcionada luz, dirigindo-lhes a mente 

ao templo de Deus, no Céu; e, ao seguirem eles, pela fé, ao Sumo 

Sacerdote em Seu ministério ali, novos deveres seriam revelados. 

Outra mensagem de advertência e instrução deveria dar-se à 

igreja. 
Quando ela se houver realizado, os seguidores de Cristo estarão 

prontos para o Seu aparecimento. "E a oferta de Judá e de Jerusalém 

será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros 

anos." Mal. 3:4. Então a igreja que nosso Senhor deve receber para Si, à 

Sua vinda, será "igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa 

semelhante". Efés. 5:27. Então ela aparecerá "como a alva do dia, 

formosa como a Lua, brilhante como o Sol, formidável como um 

exército com bandeiras". Cant. 6:10. 

Diz o profeta: "Quem suportará o dia da Sua vinda? E quem 

subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele será como o fogo dos 

ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-Se-á, afinando 

e purificando a prata; e purificará os filhos de Levi, e os afinará 

como ouro e como prata: então ao Senhor trarão ofertas em 

justiça." Mal. 3:2 e 3. Os que estiverem vivendo sobre a Terra 

quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, 

deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus santo. 

Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado, 

pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio 

esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o 

mal. EENNQQUUAANNTTOO  OO  JJUUÍÍZZOO  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIVVOO  PPRROOSSSSEEGGUUIIRR  NNOO  CCÉÉUU,,  

enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo remo-   
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Recomendo a leitura de todo o capítulo 24 do livro O Grande Conflito, cujo sujestivo título é: 

“Quando Começa o Julgamento Divino”. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vidos do santuário, DDEEVVEE  HHAAVVEERR  UUMMAA  OOBBRRAA  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  

PPUURRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO,,  OOUU  DDEE  AAFFAASSTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPEECCAADDOO,,  EENNTTRREE  OO  PPOOVVOO  DDEE  

DDEEUUSS  NNAA  TTEERRRRAA.. Esta obra é mais claramente apresentada nas 

mensagens do capítulo 14 de Apocalipse.” - O Grande Conflito, pág. 

425. 

 

““EEMM  11884444  NNOOSSSSOO  GGRRAANNDDEE  SSUUMMOO  SSAACCEERRDDOOTTEE  EENNTTRROOUU  NNOO  

LLUUGGAARR  SSAANNTTÍÍSSSSIIMMOO  DDOO  SSAANNTTUUÁÁRRIIOO  CCEELLEESSTTEE,,  PPAARRAA  IINNIICCIIAARR  AA  OOBBRRAA  

DDOO  JJUUÍÍZZOO  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIVVOO.. 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?” - Mensagens Escolhidas, Vol. 1, pág. 125. 

“Enquanto os homens ainda estão sobre a Terra, é que a 

obra do juízo investigativo se efetua nas cortes celestes. A vida de 

todos os Seus professos seguidores é passada em revista perante 

Deus; todos são examinados de conformidade com os relatórios 

nos livros do Céu, e o destino de cada um é fixado para sempre de 

acordo com seus atos.” - Parábolas de Jesus, pág. 310. 

“A vida é muito curta para ser esbanjada. TTEEMMOOSS  SSOOMMEENNTTEE  

PPOOUUCCOOSS  DDIIAASS  DDEE  GGRRAAÇÇAA  PPAARRAA  NNOOSS  PPRREEPPAARRAARRMMOOSS  PPAARRAA  AA  

EETTEERRNNIIDDAADDEE.. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar 

aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. 

Agora é que nos devemos formar o caráter para a futura vida 

imortal. Agora é que nos devemos preparar para o juízo 

investigativo.” - Parábolas de Jesus, pág. 342. 
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“O assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser 

claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam 

para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu 

grande Sumo Sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a 

fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes 

deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a 

perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de  Deus.  

Cada  um  há  de  defrontar  face  a  face  o grande Juiz. Quão 

importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena 

solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que 

juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte, no 

fim dos dias! 

Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar 

testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O 

santuário no Céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor 

dos homens. Diz respeito a toda a alma que vive sobre a Terra. 

Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até 

o final do tempo, e revelando o desfecho triunfante da 

controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância 

que todos investiguem acuradamente estes assuntos, e possam dar 

resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles 

há.” - O Grande Conflito, pág. 488 e 489. 

“Como antigamente os pecados do povo eram transferidos, 

em figura, para o santuário terrestre mediante o sangue da oferta 

pelo pecado, assim nossos pecados são, de fato, transferidos para o 

santuário celestial, mediante o sangue de Cristo. E como a 

purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a 

remoção dos pecados pelos quais se poluíra, conseqüentemente, a 

real purificação do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção, 

ou apagamento, dos pecados que ali estão registrados. Isso 

necessita um exame dos livros de registro para determinar quem, 

pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos 

benefícios de Sua expiação. A purificação do santuário, portanto, 

envolve uma obra de juízo investigativo. Isto deve efetuar-se antes 

da vinda de Cristo para resgatar Seu povo, pois quando vier, Sua 

recompensa estará com Ele para dar a cada um segundo as suas 

obras. Apoc. 22:12. 

Assim, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em 

vez de vir Cristo à Terra, ao terminarem os 2300  dias  em  1844,  

entrou  Ele  então  no  lugar santíssimo do santuário celestial, na 

presença de Deus para levar a efeito a obra final da expiação, 

preparatória para Sua vinda.” - A História da Redenção, pág. 378. 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Não deixe de ler todo o capítulo 28 do livro O Grande Conflito que tem como título “O Grande 

Juízo Investigativo”. As revelações de Deus estão a disposição de todos que querem ser “sábios”. E 

este é o momento de procurar o conhecimento que vem da fonte: o próprio Deus. 

Hoje, temos à nossa disposição a Bíblia e o Espírito de Profecia. Às vezes eu me pergunto: Por 

quê será que algumas pessoas não lêem a Bíblia e nem se preocupam em conhecer o Espírito de 

Profecia? Será que eles pretendem ler a Palavra de Deus no período da “grande tribulação”? 

Haverá um período em que a Palavra de Deus deverá estar na mente de cada filho de Deus para 

poder resistir nos  dias maus. 

“Enquanto o juízo investigativo prosseguir no Céu, 

enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo 

removidos do santuário, deve haver uma obra especial de 

purificação, ou de afastamento de pecado, entre o povo de Deus 

na Terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas 

mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. ... 

Quando ela se houver realizado, os seguidores de Cristo 

estarão prontos para o Seu aparecimento. "E a oferta de Judá e 

de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como 

nos primeiros anos." Mal. 3:4. Então a igreja que nosso Senhor 

deve receber para Si, à Sua vinda, será "igreja gloriosa, sem 

mácula, nem ruga, nem coisa semelhante". Efés. 5:27. Então ela 

aparecerá "como a alva do dia, formosa como a Lua, brilhante 

como o Sol, formidável como um exército com bandeiras". Cant. 

6:10.” - Cristo em Seu Santuário, pág. 99. 

““QQUUAANNDDOO  SSEE  EENNCCEERRRRAARR  OO  

JJUUÍÍZZOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO,,  

CCRRIISSTTOO  VVIIRRÁÁ,,  e Seu galardão 

estará com Ele para dar a cada 

um segundo for a sua obra.” - O 

Grande Conflito, pág. 485. 
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Afinal de contas você não está deixando pra ler a Bíblia no Céu, não é verdade? Aqueles que 

assim procedem podem perder a chance e nunca mais ler a Bíblia Sagrada. 

“Eis que vêm dias, diz o Senhor DEUS, em que enviarei fome sobre a terra; não 

fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR. E irão 

errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente; correrão por toda a 

parte, buscando a palavra do SENHOR, mas não a acharão.” (Amós 8:1 e 12) 

Me chama a atenção que o inimigo é um estudante da Bíblia Sagrada, e ao estudar as profecias 

sabe que pouco tempo lhe resta: 

 

 

 

E como nós não queremos ficar para trás, mas conhecermos mais sobre o tempo que ainda nos 

resta, vamos em frente com o nosso estudo. 

Vamos revisar a nossa linha do tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

INÍCIO FIM 

DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

CRIAÇÃO 

DDaanniieell  77   Leão             Urso       Leopardo Animal Terrível Ponta Pequena    

538 – 1798 

Supremacia Papal 

TEMPO 

DO FIM 

457 a.C. - - - - - - - - - - - - 2300 anos - - - - - - - - - - - - 1844 d.C. 

DDaanniieell  88                     Carneiro     Bode     Chifre    
VOLTA DE 

JESUS 

7 sem. + 62 sem. = 483 anos 

457 a.C. 

Decreto da 

reconstrução 

de Jerusalém 

27 d.C. Batismo de Jesus 

31 d.C. Morte de Jesus 

34 d.C. Estevão apedrejado 

JULGAMENTO 

LINHA DO TEMPO 

Satanás é diligente estudante da Bíblia. Sabe que seu tempo 

é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na 

Terra.” – Conselhos Para a Igreja, pág. 38. 

 

MMAAIISS  UUMMAA  PPRROOFFEECCIIAA  CCUUMMPPRRIIDDAA  
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Todas as especificações da profecia se cumpriram nos mínimos detalhes em relação ao 

ministério terrestre de Cristo, o que imprime um selo de garantia sobre o restante da profecia que diz 

respeito à purificação do santuário celestial. Avançando 2.300  anos  a  partir  do  outono  de  457 

a.C.,  chega-se  ao outono de 1844 a.D., quando Jesus, Sumo Sacerdote do Céu, à semelhança do que 

se fazia no dia da expiação, entrou no Lugar Santíssimo para purificar o santuário. Em 1844, JJEESSUUSS  

DDEEUU  IINNÍÍCCIIOO  ÀÀ  ÚÚLLTTIIMMAA    EETTAAPPAA  DDEE  SSEEUU  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  IINNTTEERRCCEESSSSÓÓRRIIOO,,  AAPPÓÓSS  OO  QQUUAALL  EELLEE  VVOOLLTTAARRÁÁ  

PPAARRAA  BBUUSSCCAARR  OO  SSEEUU  PPOOVVOO.. 

SSAABBEE  AA  QQUUEE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  CCHHEEGGOO  CCOOMM  EESSTTAA  PPRROOFFEECCIIAA?? 

EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  MMUUIITTOO  PPRRÓÓXXIIMMOO  AAOO  TTEEMMPPOO  DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS..  RREEAALLMMEENNTTEE  FFAALLTTAA  

PPOOUUCCOO  TTEEMMPPOO.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora, porém, notifica 

aos homens que todos, em toda parte, se arrependam; porquanto estabeleceu um dia 

em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e 

acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.”  (Atos 17:30 e 31) 
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Vou interromper um pouco o nosso estudo nas profecias de Daniel e passar, brevemente, para 

as profecias do Apocalipse. Existe uma bênção especial para os que estudam o Apocalipse. 

“Bem-aventurado aquêle que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e 

guardam as coisas que nela estão escritas; porque OO  FFIIMM  EESSTTÁÁ  PPRRÓÓXXIIMMOO..”  (Apocalipse 

1:3) 

Esta não é uma maneira maravilhosa de se iniciar um livro? 

Você será feliz se estudar o livro - as profecias do Apocalipse. E ele foi escrito para mostrar 

que o OO  FFIIMM  EESSTTÁÁ  PPRRÓÓXXIIMMOO.. 

Notem o que a Sra. White escreveu em alguns de seus livros sobre a importância do estudo do 

livro do Apocalipse: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DANIEL E  
   APOCALIPSE 7 

“Acham-se sobre nós os perigos dos DDIIAASS  FFIINNAAIISS, e cumpre-

nos vigiar e orar, e estudar e dar ouvidos às lições que nos são 

dadas nos livros de DDAANNIIEELL  EE  DDEE  AAPPOOCCAALLIIPPSSEE.” - Conselhos 

Sobre Educação, pág. 114. 

 

“Há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus; 

especialmente devem DDAANNIIEELL  EE  AAPPOOCCAALLIIPPSSEE  merecer a 

atenção como nunca dantes na história de nossa obra.” - 

Testemunhos Para Ministros e Obreiros Evangélicos, pág. 112. 

“AASS  PPRREEDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  LLIIVVRROO  DDOO  AAPPOOCCAALLIIPPSSEE  QQUUEE  AAIINNDDAA  

NNÃÃOO  SSEE  CCUUMMPPRRIIRRAAMM  LLOOGGOO  SSEE  CCUUMMPPRRIIRRÃÃOO.. Esta profecia deve ser 

agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida 

claramente. Ela não encobre a verdade; nos previne com clareza, 

contando-nos o que haverá no futuro.” -  Notebook Leaflets, vol.1 – 

Eventos Finais, pág. 15. 

“O estudo do AAPPOOCCAALLIIPPSSEE encaminha o espírito às 

PPRROOFFEECCIIAASS  DDEE  DDAANNIIEELL, e ambos apresentam 

importantíssimas instruções, dadas por Deus ao homem, relativas 

a fatos a acontecerem no  FFIINNAALL  DDAA  HHIISSTTÓÓRRIIAA  DDEESSTTEE  MMUUNNDDOO. 

“...o Apocalipse é o suplemento de Daniel.” - Mensagens 

Escolhidas, vol. 2, pág. 114. 
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“ 

 

Vamos então estudar um pouco do Apocalipse para vermos EEMM  QQUUEE  TTEEMMPPOO  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  EE  

QQUUAANNTTOO  TTEEMMPPOO  AAIINNDDAA  FFAALLTTAA  PPAARRAA  AA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceberam aqui a nossa linha do tempo? O curso da história é traçada desde Daniel, ou desde 

João até o fim do tempo. 

Já mencionei que as profecias de Daniel 2, 7 e 8 são paralelas entre si. Até as colocamos lado a 

lado em nossa linha do tempo. Você já percebeu que todas elas apontam para um final glorioso com 

o reino eterno de Cristo sendo implantado. 

Com esse pensamento em mente... 

“Estudai o AAPPOOCCAALLIIPPSSEE em ligação com DDAANNIIEELL; pois a 

história se repetirá. ... Nós, com todas as nossas vantagens 

religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que 

conhecemos.” - Testemunhos Para Ministros e Obreiros Evangélicos, pág. 116. 

 

“O livro de DDAANNIIEELL é descerrado na revelação a João, e nos 

transporta para as ÚÚLLTTIIMMAASS  CCEENNAASS  DDAA  HHIISSTTÓÓRRIIAA  DDAA  TTEERRRRAA.. 

Terão nossos irmãos em mente que estamos vivendo em 

meio aos perigos dos últimos dias? LLEEDDEE  AAPPOOCCAALLIIPPSSEE  EEMM  

CCOONNEEXXÃÃOO  CCOOMM  DDAANNIIEELL.” - Testemunhos Para Ministros e Obreiros 

Evangélicos, pág. 115. 

“Acham-se sobre nós os perigos dos derradeiros dias, e 

cumpre-nos vigiar e orar, e estudar e dar ouvidos às lições que nos 

são dadas nos livros de DDAANNIIEELL  e de AAPPOOCCAALLIIPPSSEE.” - 

Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 411. 

No AAPPOOCCAALLIIPPSSEE todos os livros da Bíblia se encontram e 

se cumprem. Ali está o complemento do livro de DDAANNIIEELL. Um é 

uma profecia; o outro é uma revelação. O livro que foi selado não 

é o AAPPOOCCAALLIIPPSSEE, mas a porção da profecia de DDAANNIIEELL  relativa 

aos últimos dias.” - Atos dos Apóstolos, pág. 585. 

 

“Na revelação a ele (João) dada foram desdobradas cena 

após cena de empolgante interesse na experiência do povo de 

Deus, e a história da igreja foi desvelada até o fim dos séculos.” - 

Atos dos Apóstolos, pág. 585. 

“Tanto a Daniel quanto a João “foram apresentados vastos 

panoramas proféticos, os quais em sucessivos paralelos, traçaram 

o curso da história desde os seus dias até o fim do tempo.” -  Uma 

Nova Era Segunda as Profecias do Apocalipse, 54. 
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“Bem-aventurado aquêle que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e 

guardam as coisas que nela estão escritas; porque OO  FFIIMM  EESSTTÁÁ  PPRRÓÓXXIIMMOO..”  (Apocalipse 

1:3) 

 

 

 

“...é razoável supor que as profecias 

do Apocalipse, acerca dos sete selos, das 

sete trombetas e das sete igrejas – tal 

como ocorre em Daniel – são também 

paralelas entre si e ocorrem 

simultaneamente, cobrindo o tempo 

desde os dias de João até o fim.”-  Uma 

Nova Era Segunda as Profecias do Apocalipse, 94. 
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Vamos iniciar o estudo do Apocalipse pelas sete igrejas que estão descritas em Apocalipse 

1:4 até 3:21. 

Tendo em vista que o propósito deste livro não é detalhar cada ítem ou mensagem destas 

profecias, não entrarei nos detalhes das igrejas, mas no aspecto do tempo. Pois, o objetivo principal é 

saber em que tempo estamos vivendo. Contudo não deixe de ler as lindas mensagens dadas as igrejas 

pois elas são úteis para os crentes de todas as épocas. Leia mais sobre esse assunto no livro de C. 

Mervyn Maxwell Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse. 

Nestes capítulos de Apocalipse estão contidas mensagens para as igrejas de sete cidades:  

 

 

 

 

 

 

Cada nome deste tinha um significado especial: Éfeso significava “Desejável”; Esmirna, 

significava “Mirra”, um perfume muito famoso; Pérgamo significava “Exaltação”; Tiatira, “Cheiro 

Suave”; Sardes, “Canto de Alegria”; Filadélfia, “Amor Fraternal” e Laodicéia, “Julgamento do 

Povo”. 

O que significam estas sete igrejas e por que estes nomes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas igrejas foram elogiadas, outras advertidas. Algumas estariam “quentes”, outras não. 

Mas o livro do Apocalipse mostra Cristo andando no meio dos castiçais de ouro (as igrejas). 

   SETE IGREJAS NO  
   LIVRO DO APOCALIPSE 8 

Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 

Sardes, Filadélfia e Laodicéia. 

 

“Os nomes das sete igrejas são símbolos da igreja em 

diferentes períodos da era cristã. O número sete indica plenitude, 

e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do 

tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja 

nos diversos períodos da história do mundo.” - Atos dos Apóstolos, pág. 

585. 

Sete igrejas   =  Sete 

períodos da igreja cristã, 

desde sua formação até 

o fim. 

 

Os símbolos   = O 

estado das igrejas em 

cada período da história. 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

Durante cada período da história das igrejas, Jesus sempre esteve e está com elas. E para cada 

uma Ele tem uma exortação e uma promessa para os vencedores. 

AS SETE IGREJAS 

Igreja Período Exortação Promessa 

Éfeso 31-100 O início do 

cristianismo. 
“Arrepende-te e pratica as 

primeiras obras.” 

“Dar-te-ei a comer da 

árvore da vida.” 

Esmirna 100-313 Período em que a 

igreja foi muito perseguida. 
“Sê fiel até a morte, e dar-

te-ei a coroa da vida.” 

“Não receberá o dano da 

segunda morte.” 

Pérgamo 313-538 A igreja começou a 

absorver práticas do 

paganismo. 

“Arrepende-te.” “Darei a comer do maná 

escondido, e dar-lhe-ei uma 

pedra branca...” 

Tiatira 538-1560 Período mais longo 

da igreja. Nesta época o culto 

pagão veio com todas as 

suas armadilhas para dentro 

da igreja. 

“O que tendes retende-o 

até que Eu venha.” 

“Eu lhe darei poder sôbre as 

nações.” 

Sardes Década de 1560 até a década 

de 1790. Do início da reforma 

até perto de 1798. A igreja 

iniciou bem, mas se 

acomodou. 

“Sê vigilante e confirma os 

restantes.” 

‘Será vestido de vestes 

brancas, e de maneira 

nenhuma riscarei o seu 

nome do livro da vida.” 

Filadélfia Década de 1790 até a década 

de 1840. Esse foi um período 

de pregação da Palavra de 

Deus e um novo impulso ao 

estudo da profecia. 

“Guarda o que tens, para 

que ninguém tome a tua 

coroa.” 

“Eu o farei coluna no templo 

de meu Deus.” 

Laodicéia 1844 até o fim. Período do 

juízo investigativo. Tempo 

em que estamos vivendo. 

“Compres ouro provado no 

fogo..., vestidos brancos... 

unjas os teu olhos com 

colírio... Sê pois zeloso e 

arrepende-te.” 

“Assentar-se-á comigo no 

Meu trono.” 

 

 

 

“Assim é simbolizada a Sua relação para com as igrejas. Ele 

está em constante comunicação com Seu povo. Conhece seu 

verdadeiro estado. Observa-lhe a ordem, piedade e devoção. 

Conquanto seja Sumo Sacerdote e Mediador no santuário 

celestial, é apresentado andando de um para outro lado entre as 

Suas igrejas terrestres.” - Atos dos Apóstolos, pág. 585. 
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Tendo esse conhecimento  

podemos preencher a nossa linha  

do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sabe a que conclusão chego com esta profecia? 

 

 

 

Percebeu que através do livro do Apocalipse, chegamos à mesma conclusão? 

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

INÍCIO FIM 

DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

CRIAÇÃO 

DDaanniieell  77   Leão             Urso       Leopardo Animal Terrível Ponta Pequena    

538 – 1798 

Supremacia Papal 

TEMPO 

DO FIM 

457 a.C. - - - - - - - - - - - - 2300 anos - - - - - - - - - - - - 1844 d.C. 

DDaanniieell  88                     Carneiro     Bode     Chifre    
VOLTA 

DE JESUS 

7 IGREJAS 

ÉFESO 

JULGAMENTO 

ESMIRNA 

PÉRGAMO 

TIATIRA 

SARDES 

FILADÉLFIA 

LAODICÉIA 

LINHA DO TEMPO 

EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  MMUUIITTOO  PPRRÓÓXXIIMMOO  ÀÀ  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS.. 
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E agora sabendo disso o que se deve fazer? 

A igreja de Laodicéia, tem alguns problemas graves. E nós estamos vivendo justamente dentro 

do período compreendido por esta última igreja. Mas o próprio livro do Apocalipse aponta a solução. 

“Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te 

enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a 

vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de  que vejas. Eu 

repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.” (Apocalipse 

3:18 e 19) 

O Espírito de Profecia diz para a última igreja, para mim e para você:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante 

interesse na experiência da igreja. Viu ele a posição, os perigosos 

conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registra as 

mensagens finais que devem amadurecer a seara da Terra, sejam 

os molhos para o celeiro celeste, ou os feixes para os fogos da 

destruição. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados, 

especialmente para a última igreja, a fim de que os que volvessem 

do erro para a verdade pudessem ser instruídos em relação aos 

perigos e conflitos que diante deles estariam. NNIINNGGUUÉÉMM  NNEECCEESSSSIITTAA  

EESSTTAARR  EEMM  TTRREEVVAASS  NNOO  QQUUEE  RREESSPPEEIITTAA  ÀÀQQUUIILLOO  QQUUEE  EESSTTÁÁ  PPAARRAA  VVIIRR  

SSOOBBRREE  AA  TTEERRRRAA..”” - O Grande Conflito, pág. 342. 

“O próprio Senhor revelou a Seu servo os mistérios contidos 

neste livro, e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas 

verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história 

da Terra, como o foram aos que viviam nos dias de João. Algumas 

das cenas descritas nesta profecia estão no passado e algumas 

estão agora tendo lugar; algumas apresentam-nos o fim do grande 

conflito entre os poderes das trevas e o Príncipe do Céu e algumas 

revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na Terra renovada. 

Que ninguém pense que por não poder explicar o significado 

de cada símbolo do Apocalipse, é-lhe inútil pesquisar este livro 

numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele 

contém. Aquele que revelou estes mistérios a João dará ao 

diligente pesquisador da verdade um antegozo das coisas 

celestiais. Aqueles cujo coração está aberto à recepção da verdade 

serão capacitados a compreender seus ensinos, e ser-lhes-á 

garantida a bênção prometida àqueles que "ouvem as palavras 

desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas". Apoc. 

1:3.” - Atos dos Apóstolos, pág. 585. 
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EENNTTÃÃOO  AACCOORRDDEE!! Vamos pedir ajuda aos céus para que essa reforma se inicie agora. Afinal 

de contas CCHHEEGGOOUU  AA  HHOORRAA.. 

 

 “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também 

eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas.”  (Apocalipse 3:21 e 22) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Esta profecia se encontra em Apocalipse, entre os capítulos 5:1 até 8:1. “Os selos representam 

acontecimentos de um caráter religioso, e contêm a história da igreja desde o início da era cristã até 

à vinda de Cristo...” As Profecias do Apocalipse, pág. 83. E vamos estudar essa profecia comparando com 

a profecia anterior sobre as sete igrejas.  

Embora alguns tenham delimitado datas para cada selo, é muito difícil determinar uma data 

específica onde começa ou onde termina cada período simbolizado por cada um dos sete selos. 

Todavia é possível determinar épocas. 

“As solenes mensagens que foram dadas, em sua ordem, no 

Apocalipse, devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de 

Deus.” - Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 278. 

 

“Se nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a 

proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, realizar-se-ia 

uma reforma em nossas igrejas, e muitos mais creriam na mensagem.” - 

Testemunhos Para Ministros e Obreiros Evangélicos, pág. 118. 

ACORDE!!! 

   OS SETE  
   SELOS DO APOCALIPSE 9 
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Ao abrir o PRIMEIRO SELO, João viu...  

“...um cavalo branco, e o seu cavaleiro 

com um arco; e foi-lhe dada uma coroa; e ele 

saiu vencendo para vencer.” (Apocalipse 6:1 

e 2) 

Esse é um excelente símbolo para o início da igreja Cristã. A brancura indicando a pureza do 

iníco da igreja. “O símbolo de um guerreiro espiritual ou celestial; denota a hoste do Senhor, isto é, 

Sua igreja militante, brilhando em sua primitiva pureza e saindo  numa carreira vitoriosa.” 

Revelações do Apocalipse, Roy A. Anderson, pág. 75. 

 

SELO SÍMBOLO DESCRIÇÃO TEMPO 

Primeiro Cavalo Branco Cavaleiro com coroa e saiu vencendo 

e para vencer. (Apoc. 6:1 e 2) 
Primeiro Século 

(até ao final do ano 100 d.C.) 

 

 

Ao abrir o SEGUNDO SELO, João viu... 

“...outro cavalo, vermelho; e ao seu 

cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra 

para que os homens se matassem uns aos 

outros; também lhe foi dada uma grande 

espada.” (Apocalipse 6:3 e 4) 

 

“Se a alvura do primeiro cavalo representava a pureza do Evangelho, o rubor do segundo 

deve representar que neste período começava a corromper-se aquela pureza original... Começaram 

a levantar-se erros. Introduziu-se o mundanismo; o poder eclesiástico procurou aliança com o 

secular, donde resultaram perturbações e comoções.” As Profecias do Apocalipse, 85. 

“...A terrível arma que ele portava, indica-nos que, após a primeira e mais pura era do 

cristianismo, o espírito de amor e paz devia retirar-se da igreja visível, e ser substituído por um 

espírito de discórdia, de dissensão e controvérsia, num zelo feroz e violento, instigando os cristãos a 

se destruírem uns aos outros.” As Revelações do Apocalipse, 76. 
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SELO SÍMBOLO DESCRIÇÃO TEMPO 

Segundo Cavalo Vermelho Poder para tirar a paz da Terra Segundo século até o 

edito de Milão em 313. 

 

 

 

Ao abrir o TERCEIRO SELO, João viu... 

“...um cavalo preto e o seu cavaleiro com 

uma balança na mão. E ouvi uma como que voz 

no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma 

medida de trigo por um denário; três medidas de 

cevada por um denário; e não danifiques o azeite 

e o vinho.”  (Apocalipse 6:5 e 6) 

 

Um cavalo preto simbolizando a corrupção que tomou conta da igreja. “A igreja caiu de sua 

elevada condição! Iniciada em pureza e poder, a igreja tornou-se corrompida e está agora sujeita 

aos poderes das trevas. O comercialismo substiuiu sua piedade. O preto, símbolo do mal, do erro, 

da derrota, de trevas morais e espirituais, substituiu a pureza com que a igreja começara suas 

conquistas.  

À medida que ia jorrando cada vez mais de sua fonte, o cristianismo ia-se tornando mais 

corrompido em sua corrente, e, com o passar dos séculos, a superstição avançava também; e... 

fantasias de purgatório, e fraudes piedosas, e o culto às imagens, santos e relíquias, tomavam o 

lugar do cristianismo puro e simples: e afinal o Livro de Deus é posto de lado e substituído por 

histórias lendárias e „tradição dos homens‟, sendo todas essas corrupções coletadas e organizadas 

num regular sistema de superstição e opressão.” As Revelações do Apocalipse, 77. 

“A balança significava que a religião e o poder civil se haviam de unir na pessoa que 

administraria o poder executivo do governo, e que pretenderia a autoridade judicial tanto sobre a 

igreja como sobre o Estado.”  

“As medidas de trigo e cevada, por um denário significavam que os membros da igreja 

procurariam ávidamente os bens mundanos, e que o amor do dinheiro seria o espírito predominante 

desses tempos, a ponto de se desfazerem de quaquer coisa por dinheiro.” 

“O óleo e o Vinho... representam as graças do Espírito, a fé e o amor, e havia grande perigo 

de os danificar sob a influência de tão grande espírito mundano.” Princípios de Vida,  272 e 273. 

De fato, “as bases de todo o sistema do cristianismo apóstata foram lançadas nesse período.” 

As Revelações do Apocalipse, 79. (Dê uma olhada na lista de mudanças que foram introduzidas na igreja 

cristã ao longo de sua história após a descrição do quarto selo.) 
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SELO SÍMBOLO DESCRIÇÃO TEMPO 

Terceiro Cavalo Preto O cavaleiro tinha uma 

balança na mão. 
Do edito de Milão até o 

estabelecimento do papado, em 

538.  (313-538) 

 

 

 

Ao abrir o QUARTO SELO, João viu... 

“...um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, 

sendo este chamado Morte; e o inferno o 

estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade 

sobre a quarta parte da terra para matar à 

espada, pela fome, com a mortandade e por 

meio das feras da terra.”  (Apocalipse 6:7 e 

8) 

Na realidade a cor amarela descrita neste selo se refere a “cor pálida ou amarelada” que uma 

pessoa tem quando fica doente.  

“Este símbolo deve representar um estranho estado de coisas na professa igreja.” Princípios  de 

Vida, 273.  

“Dificilmente poderemos enganar-nos acerca do período a que se aplica este selo. Deve 

referir-se ao tempo em que o papado exerceu, à vontade e sem peias, o seu domínio perseguidor, 

desde cerca de 538 até ao tempo em que os reformadores começaram a expor as corrupções do 

sistema papal.”  Princípios de Vida,  273. 

“As perseguições promovidas por este poder são encontradas em outras profecias: Daniel 

7:21, 25; 11:33; S. Mateus 24:21 e 22; Apocalipse 13:7; 12:6, 14; 17:6. Durante este período as 

“duas testemunhas” (Velho e Novo Testamento) tiveram de realizar a sua obra vestidas de saco. 

Apocalipse 11:1-3. Mas Deus tem um registro de cada santo sofredor, e os mártires terão um lugar 

de hontra no vindouro reino de glória.” Apocalipse 7:13-17; 20:4.” As Revelações do Apocalipse, 80. 

À medida que os anos foram passando ficava mais e mais a marca indelével daqueles que não 

tiveram compromisso com a Verdade, que não estavam interessados em seguir os ensinamentos do 

Senhor e Mestre, através da Sua Palavra.  

Durante os anos 33 e 196 d.C. não houve mudanças significativas na igreja Cristã, 

especialmente nada que pudesse ser caracterizada como anti-bíblica. 

Mas a partir do ano 197 começou um movimento herético comandado pelo bispo de Roma 

contra a divindade de Jesus. E daí para frente o erro foi paulatinamente introduzido na igreja. “Seu 

desvio das verdades bíblicas levou séculos para chegar à situação em que está hoje. O povo católico 



102 

 

é sincero, amoroso e fiel e a maioria nem desconfia dos erros que entraram na igreja, pois o erro 

que hoje existe é ensinado como se fosse a verdade.” A Igreja Católica na Prof., 263. 

 

SELO SÍMBOLO DESCRIÇÃO TEMPO 

Quarto Cavalo Amarelo O cavaleiro era chamado morte, 

e o inferno o seguia. 

De 538 até o tempo da 

reforma. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MUDANÇA OU CRENÇA ADOTADA ANO 

Começa um movimento herético, comandado pelo bispo de Roma, CONTRA A DIVINDADE 

DE JESUS. 

197 

O Bispo Calixto ensina que  o PAI E O FILHO SÃO UM ESPÍRITO INDIVISÍVEL. 217 

ORAÇÃO PELOS MORTOS  300 
aproximado 

VELAS – Começa-se a acender velas aos mortos, prática realizada pelos pagãos e trazida 

para a igreja. 

320 

MUDANÇA DA LEI: do sábado para o domingo (Constantino estabelece a primeira lei 

dominical, decretando que todas as cortes de justiça, habitantes de cidades e oficinas 

repousassem no dia do sol - venerabili die solis.). 

321 

O Concílio de Laodicéia oficializa dentro da igreja a transferência do sábado para o 

domingo. 

336 

VENERAÇÃO DOS ANJOS E SANTOS FALECIDOS E O USO DE IMAGENS – Este foi um 

dos períodos mais negros da igreja, quando Basílio de Cesaréia e Gregório de Nazianzo 

introduzem o culto aos santos. Além disso, aparecem o incensário, paramentos e altares, 

mostrando já a forte influência dos pagãos que adentravam a igreja, sem uma experiência de 

conversão.  

375 

Graciliano e Teodósio decretam que todos os litígios e negócios cessassem no domingo. 386 

A MISSA, como celebração diária 394 

ORAÇÃO PELOS MORTOS E O SINAL DA CRUZ FEITO NO AR 400 

O Papa Inocêncio I diz que o domingo deve ser o dia para o jejum, dando assim força para a 

guarda do domingo. 

416 

MUDANÇAS EFETUADAS PELA IGREJA 
CRISTÃ AO LONGO DE SUA HISTÓRIA 

(Posteriormente “Católica Apostólica Romana” 
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COMEÇO DA EXALTAÇÃO A MARIA   (O termo "Mãe de Deus" foi-lhe aplicado pela 

primeira vez pelo Concílio de Éfeso.) 

431 

BISPO LEÃO I ,  foi o primeiro a sustentar sua autoridade sobre os demais. É considerado 

pelos historiadores como sendo o primeiro Papa, embora não fosse oficialmente.. 

440 

OS SACERDOTES COMEÇARAM A SE VESTIR DE MANEIRA DIFERENTE 500 

EXTREMA UNÇÃO – É estabelecida para perdoar os pecados do enfermo antes da morte. 526 

“No Concílio de Orleans, foi ordenado que todas as coisas, anteriormente, permitidas no 

domingo continuassem em vigor; mas que se abstivessem do trabalho com arado ou em 

vinhas, sega, ceifa, debulha, cultivo, cercagem a fim de que as pessoas pudessem freqüentar 

a igreja convenientemente.” A Igreja Católica na Profecia, 265. 

538 

“O Papa Gregório em carta dirigida ao povo romano, qualificou como profetas do anticristo os 

que ensinassem que não devia trabalhar no sétimo dia.” A Igreja Católica na Profecia, 265. 

590 

A DOUTRINA DO PURGATÓRIO (Estabelecida por Gregório I.) 593 

LATIM usado para orações e cultos (Imposto por Gregório I.)                                   600 

ORAÇÕES FEITAS A MARIA, santos mortos e anjos 600 
(aproximado) 

TÍTULO DE PAPA,  ou bispo universal, dado a Bonifácio III pelo imperador Focas. 607 

BEIJAR OS PÉS DO PAPA (Começou com o papa Constantino.) 709 

PODER TEMPORAL DOS PAPAS, conferido por Pippin, rei dos francos. 750 

CONFISSÃO DE PECADOS AOS PADRES (Tem início a Confissão Auricular.) 758 

ADORAÇÃO DA CRUZ, IMAGENS E RELÍQUIAS (Decidido no Concílio de Nicéia.) 786 

“Pela primeira vez na história, encontra-se o registro da observância à festa da Assunção de 

Maria, isto é, a crença de que Maria tinha subido ao Céu em forma corpórea, assim como 

aconteceu com Jesus.” A Igreja Católica na Profecia, 266. 

819 

ÁGUA BENTA (Misturada com uma pitada de sal e abençoada pelo sacerdote.) 850 

DECRETA-SE A PRÁTICA DE CANONIZAREM-SE OS SANTOS (Atribuindo-se a si, o 

Papa, esse direito.)  

880 

ADORAÇÃO A SÃO JOSÉ 890 

COLÉGIO DOS CARDEAIS (Estabelecido em 927.) 927 

BATISMO DOS SINOS (Instituído pelo papa João XIII.) 965 

CANONIZAÇÃO DOS SANTOS MORTOS (Primeira vez pelo papa João XV.)        995 

JEJUM NAS SEXTAS-FEIRAS E DURANTE A QUARESMA – É ESTABELECIDO O DIA DE 

FINADOS (Os mortos seriam reverenciados neste dia.) 

998 

A MISSA, gradualmente transformada em sacrifício com freqüência obrigatória. Século XI 

CELIBATO DOS SACERDOTES (Decretado pelo papa Gregório VII. Os padres casados 

deveriam divorciar-se de suas esposas compulsoriamente.) 

1079 

O ROSÁRIO, oração mecânica por meio de contas (Inventado por Pedro, o Eremita.) 1090 

O Papa estabeleceu as INDULGÊNCIAS PLENÁRIAS, quando o fiel através de pagamento 1095 
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de uma quantia estabelecida pelo Clero, teria o perdão de seus pecados, por um período pré-

determinado. 

O PAPA DECRETA QUE AS MISSAS PASSEM A SER PAGAS PELOS FIÉIS PARA QUE 

SEJAM OFICIADAS. INICIA-SE O CULTO AOS ANJOS. 

1100 

CONFISSÃO AURICULAR É TRANSFORMADA EM ARTIGO DE FÉ. 1115 

SURGE A IDÉIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA.  1125 

REGRA DE FÉ COM OS SETE SACRAMENTOS É ESTABELECIDA PELO PAPA. 1160 

A INQUISIÇÃO -  “Neste ano, foi decretado o estabelecimento do tribunal da Santa 

Inquisição pelo Concílio de Verona, realizado na Itália. Esta organização se encarregaria de 

perseguir e torturar com o objetivo de acabar com toda manifestação dissidente, ou seja, que 

discordava da Igreja.” A Igreja Católica na Profecia, 268. 

1184 

VENDA DE INDULGÊNCIAS (Foram definitivamente regulamentadas.) 1190 

Introdução definitiva do USO DO ROSÁRIO (Por São Domingos, chefe supremo da “Santa 

Inquisição.) 

1200 

TRANSUBSTANCIAÇÃO – “O papa Inocente III estabelece o dogma da transubstanciação e 

já é transformada em artigo de fé. Esta doutrina sustenta que, através da virtude da oração 

sacerdotal, o pão e o vinho, deixam de ser o que são, alteram sua própria natureza e se 

transformam no corpo e sangue de Cristo.” A Igreja Católica na Profecia, 268. 

1215 

CONFISSÃO AURICULAR de pecados a um sacerdote e não a Deus.  

(Instituída pelo Papa Inocente III, no Concílio de Latrão.) 

1215 

ADORAÇÃO DA HÓSTIA (Decretada pelo papa Honório III.) 1220 

A BÍBLIA PROIBIDA AOS LEIGOS (A Bíblia é colocada no índex dos livros proibidos.) 1229 

O ESCAPULÁRIO (Inventado por Simão Stock, um monge inglês.) 1251 

Realiza-se pela primeira vez a FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 1264 

A IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA é proclamada como sendo a única 

verdadeira, e somente nela o homem pode encontrar salvação. 

1303 

É ordenada pela primeira vez a realização da PROCISSÃO DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO. 

1311 

O Papa João XXII ordena aos fiéis que seja feita a oração a Maria (“Ave Maria”). 1317 

Carlos V reforça a PROIBIÇÃO DA LEITURA DA BÍBLIA PARA AMBOS OS SEXOS. 1369 

O CÁLICE PROIBIDO AO POVO na comunhão, pelo Concílio de Constança. 1414 

PURGATÓRIO como dogma pelo Concílio de Florença. 1439 

OS SETE SACRAMENTOS confirmados como doutrina. 1439 

A AVE MARIA (Parte da metade final foi completada 50 anos mais tarde e aprovada pelo 

papa Sixto V no final do século 16.) 

1508 

VENDA DE INDULGÊNCIAS – “Em 31 de março, o papa Leão X autoriza a venda de 

indulgência através da qual a pessoa é livre de passar pelo purgatório. Tetzel vende 

indulgências para pagar pecados passados, presentes e futuros e arrecada uma grande 

fortuna.” A Igreja Católica na Profecia, 269 

1515 
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A ORDEM DOS JESUÍTAS  (Fundada por Loyola.) 1534 

A TRADIÇÃO DECLARADA DE AUTORIDADE IGUAL A DA BÍBLIA pelo Concílio de 

Trento. 

1545 

LIVROS APÓCRIFOS  acrescentados à Bíblia pelo Concílio de Trento. 1546 

OS SETE SACRAMENTOS É TRANSFORMADO EM LEI 1547 

O CREDO DO PAPA PIO IV (Imposto como o credo oficial.) 1560 

A MISSA É CONSIDERADA PROPICIATÓRIA, com poderes para perdoar pecados e 

confirma-se o CULTO AOS SANTOS. 

1562 

CANONIZAÇÃO DE SANTOS (Estabelece-se o modo de proceder a canonização.) 1634 

A IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA (Proclamada pelo papa Pio IX, na sua 

bula Ineffabilis Deus, em 8 de dezembro.) “Este dogma sustenta que Maria, igual a Cristo foi 

concebida sem pecado no seio de sua mãe Joquebede e, por essa razão, Maria esteve livre 

do pecado original.” A Igreja Católica na Profecia, 270. 

1854 

SUMÁRIO DOS ERROS (Proclamado pelo papa Pio IX e ratificado pelo Concílio do Vaticano; 

condenava a liberdade de religião, de consciência, de expressão, de imprensa e das 

descobertas científicas, que eram desaprovadas pela Igreja Romana; assegurava ao papa 

autoridade temporal sobre todos os governadores civis.) 

1864 

INFABILIDADE DO PAPA EM QUESTÕES DE FÉ E MORAL (Proclamada pelo Concílio do 

Vaticano). “O papa nunca erra quando está no exercício de sua função.” A Igreja Católica na 

Profecia, 270. 

1870 

ESCOLA PÚBLICAS CONDENADAS  pelo papa Pio XI. 1930 

ASSUNÇÃO DA VIRGEM MARIA – “O dogma da Assunção de Maria é a crença de que ela 

foi transportada para o Céu sem ver a morte.” (proclamada pelo papa Pio XII) A Igreja Católica 

na Profecia, 270. 

1950 

MARIA, PROCLAMADA MÃE DA IGREJA (pelo papa Pio XII) 1965 

“No dia 5 de outubro de 1993, o papa João Paulo II emite uma encíclica intitulada “Veritatis 

Splendor”, que é considerada pelos intelectuais católicos como o horror dos teólogos. Nesta 

encíclica o PAPA AFIRMA QUE NÃO É PERMITIDO TER DIVERGÊNCIA COM O PAPA EM 

MATÉRIA DE ÉTICA OU MORAL. Sendo assim, os teólogos que divergem do papa não 

devem ter o direito de ensinar e de publicar livros. E também que escolas e universidades e 

mesmo hospitais católicos devem perder este título (católico) caso apresentem divergência 

com a linha do Vaticano.” A Igreja Católica na Profecia, 270 e 271 

1993 

“O papa João Paulo II emite outra encíclica intitulada “Ut unum sint” onde reafirma a proposta 

do Concílio Vaticano II sobre a REUNIFICAÇÃO DAS IGREJAS DISSIDENTES e que todos 

os esforços devem ser feitos no sentido de que estas igrejas aceitem a autoridade do papa 

como figura máxima do cristianismo.” A Igreja Católica na Profecia, 271. 

1995 

“O papa João Paulo II firmou a bula “Incarnationis Mysterium”. De acordo com este 

documento, O MEMBRO PODE OBTER A INDULGÊNCIA PLENA (perdão dos pecados) NO 

PERÍODO DO ANO SANTO, pela qual seus pecados são redimidos, se seguirem algumas 

exigências. O Ano Santo é comemorado a cada 25 anos. A celebração do Ano Santo foi 

instituída por Bonifácio VIII, um papa ambicioso que governou a Igreja Católica entre 1294 e 

1303.” A Igreja Católica na Profecia, 271. 

1998 

“O papa João Paulo II contraria a ordem bíblica exarada nos Dez Mandamentos e emite uma 1999 
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encíclica de 40 páginas intitulada “Dies Domini”, sobre A IMPORTÂNCIA DE GUARDAR O 

DOMINGO. Reafirma neste documento que o dia estabelecido por Deus é o sábado, mas que 

a igreja achou conveniente mudar o dia de guarda e todos devem guardar o domingo e não o 

sábado.” A Igreja Católica na Profecia, 271 e 272. 

Em setembro de 2000 o papa João Paulo II emite um documento intitulado “Dominiun Jesus”. 

“Este documento enfatiza que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira e o único 

instrumento de salvação.” A Igreja Católica na Profecia, 272.  

2000 

*Dados extraídos de uma lista elaborada pelo Dr. Sikberto Marks, dos livros “A Igreja Católica na Profecia” e “Segue-me”.  

 

 

 

 

Ao abrir o QUINTO SELO, João viu...  

“...debaixo do altar, as almas daqueles que 

tinham sido mortos por causa da palavra de Deus 

e por causa do testemunho que sustentavam. 

Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó 

Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, 

nem vingas o nosso sangue dos que habitam 

sobre a terra?”  (Apocalipse 6:9 e 10) 

 

Devemos nos lembrar que muitos símbolos são usados no Apocalipse, e portanto “não 

devemos supor que isto ocorreu literalmente, e que João tenha na realidade visto as almas dos 

mártires debaixo de altares, pois toda a representação é simbólica; nem devemos imaginar que no 

Céu os que foram maltratados e injustiçados clamem por vingança contra os que os maltrataram.” 

As Rev. do Apocalipse, 81. 

“O cruel tratamento que haviam recebido clamava por vingança, assim como o sangue de Abel 

clamava a Deus desde a terra. Gên. 4:10.”  Estudos Bíblicos, 111. 

“João estava contemplando o desdobrar do panorama dos séculos. Este era um outro ciclo da 

História.” As Revelações do Apocalipse, 81. 

Este é o período em que a Reforma começou na igreja. Foi denunciada a corrupção na igreja e 

por isso muitos foram perseguidos e mortos. 

Interessante que aqui no Apocalipse aparece a pergunta:  

“Até quando, ó Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o 

nosso sangue dos que habitam sobre a terra?”  (Apocalipse 6:10)  

E como já estudamos Daniel 7, sabemos que este período de perseguição terminou após os 

1.260 dias proféticos (anos) em 1798. 

SELO SÍMBOLO DESCRIÇÃO TEMPO 

Quinto  Almas debaixo do altar Morte para a Palavra de Deus e para 

o testemunho que ela dava. 

Durante o período da 

Reforma. 
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Ao abrir o SEXTO SELO, João viu que... 

“...sobreveio grande terremoto. O sol se 

tornou negro como saco de crina, a lua toda, 

como sangue, as estrelas do céu caíram pela 

terra, como a figueira quando abalada por 

vento forte, deixa cair os seus figos verdes,”  

(Apocalipse 6:12 e 13) 

A visão continua, mas estes eventos já ocorreram, e creio que estamos vivendo logo depois 

destes acontecimentos e pouco antes dos que são descritos nos versos seguintes. 

Também devo dizer que há uma mudança de linguagem entre o quinto e o sexto selo, o que era 

simbólico ou figurado parece que passa para o estritamente literal. “Seja qual for a causa desta 

mudança, a própria mudança não pode ser negada. Por nenhum princípio de interpretação de 

linguagem dos selos precedentes pode ser literal, da mesma maneira que a deste não pode ser 

figurada. Temos portanto de aceitar a mudança, ainda que não sejamos capazes de a explicar.” 

Palavras de Vida, 275. 

Este sexto selo se inicia com grandes convulsões na Terra: O Grande Terremoto em Lisboa, no 

dia 1 de novembro de 1755; o “Dia Escuro”, em 19 de maio de 1780; a “Lua Tornando-se Como 

Sangue” em 19 de maio de 1780 e a “Queda das Estrelas do Céu” em 13 de novembro de 1833.” 

Como você pode notar esses eventos já ocorreram, e o que vem a seguir em Apocalipse 6:14 a 

17 já se refere à segunda vinda de Cristo: 

“E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os 

montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os 

comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas 

cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí 

sobre nós e escondei-nos  da  face  daquele  que  se assenta no trono e da ira do 

Cordeiro, porque CCHHEEGGOOUU  OO  GGRRAANNDDEE  DDIIAA da ira deles; e quem é que pode suster-se?” 

(Apocalipse 6:14 e 17) 

A Sra. White fala sobre este período da história no capítulo 17 do livro O Grande Conflito. O 

título do capítulo é “A Esperança Que Infunde Alegria”. Recomendo a sua leitura. 

Destacarei alguns pontos importates deste capítulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AA  PPRROOFFEECCIIAA  NNÃÃOO  SSOOMMEENNTTEE  PPRREEDDIIZZ  AA  MMAANNEEIIRRAA  EE  OOBBJJEETTIIVVOO  

DDAA  VVIINNDDAA  DDEE  CCRRIISSTTOO,,  MMAASS  AAPPRREESSEENNTTAA  SSIINNAAIISS  PPEELLOOSS  QQUUAAIISS  OOSS  

HHOOMMEENNSS  PPOODDEEMM  SSAABBEERR  QQUUAANNDDOO  AA  MMEESSMMAA  EESSTTÁÁ  PPRRÓÓXXIIMMAA.. Disse 

Jesus: "Haverá sinais no Sol, na Lua,  e  nas  estrelas.” Luc. 21:25. 

"O Sol escurecerá, e a Lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão 

do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão 

vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e 

glória."Mar. 13:24-26. O profeta do Apocalipse assim descreve o 

primeiro dos sinais que precedem o segundo advento: "Houve um 
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MMAAIISS  UUMMAA  PPRROOFFEECCIIAA  CCUUMMPPRRIIDDAA.. 

Dê uma olhada em nosso “Mapa dos Sete Selos” a seguir (conforme é 

apresentado no livro Princípios de Vida, pág. 274), e notem que o próximo selo, o 

sétimo, é a segunda vinda de Cristo. 

grande tremor de terra; e o Sol tornou-se negro como saco de 

cilício, e a Lua tornou-se como sangue." Apoc. 6:12. 

Estes sinais foram testemunhados antes do início do século 

XIX. Em cumprimento desta profecia ocorreu no ano 1755 o mais 

terrível terremoto que já se registrou. Posto que geralmente 

conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte 

da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na 

Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na 

Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma 

extensão de mais de dez milhões de quilômetros quadrados.” - O 

Grande Conflito, pág. 303. 

“Vinte e cinco anos mais tarde apareceu o sinal seguinte 

mencionado na profecia - o escurecimento do Sol e da Lua. O que 

tornou isto mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu 

cumprimento fora definidamente indicado. Na palestra do 

Salvador com Seus discípulos, no Monte das Oliveiras, depois de 

descrever o longo período de provação da igreja - os 1.260 anos da 

perseguição papal, relativamente aos quais prometera Ele ser 

abreviada a tribulação - MMEENNCCIIOONNOOUU  JJEESSUUSS  CCEERRTTOOSS  

AACCOONNTTEECCIIMMEENNTTOOSS  QQUUEE  PPRREECCEEDDEERRIIAAMM  SSUUAA  VVIINNDDAA,,  EE  FFIIXXOOUU  OO  TTEEMMPPOO  

EEMM  QQUUEE  OO  PPRRIIMMEEIIRROO  DDEESSTTEESS  DDEEVVEERRIIAA  SSEERR  TTEESSTTEEMMUUNNHHAADDOO: 

"Naqueles dias, depois daquela aflição, o Sol se escurecerá, e a 

Lua não dará a sua luz." Mar. 13:24. Os 1.260 dias, ou anos, 

terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição 

tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a esta perseguição, 

segundo as palavras de Cristo, o Sol deveria escurecer-se. A 19 de 

maio de 1780 cumpriu-se esta profecia.” - O Grande Conflito, pág. 305. 
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MAPA DOS SETE SELOS 

SELOS SÍMBOLO DESCRIÇÃO TEMPO 

Primeiro Cavalo Branco Cavaleiro com coroa e saiu 

vencendo e para vencer. 

(Apoc. 6:1 e 2) 

Primeiro Século 

(até ao final do ano 100 d.C.) 

Segundo Cavalo Vermelho Poder para tirar a paz da Terra Segundo século até o edito de 

Milão em 313. 

Terceiro Cavalo Preto O cavaleiro tinha uma balança 

na mão. 
Do edito de Milão até o 

estabelecimento do papado, 

em 538.         (313-538) 

Quarto Cavalo Amarelo O cavaleiro era chamado 

morte, e o inferno o seguia. 
De 538 até o tempo da 

reforma. 

Quinto  Almas debaixo do altar Morte para a Palavra de Deus 

e para o testemunho que ela 

dava. 

Durante o período da Reforma. 

Sexto O Grande Terremoto O Sol torna-se negro como 

saco de cilício, e a Lua torna-se 

como sangue, as estrêlas caem 

do céu. O céu se enrola como 

um livro, e os grandes da Terra 

escondem-se do Cordeiro. 

Do terremoto de Lisboa, em 

1755, até a vinda de Cristo. 

Sétimo Silêncio no Céu  Volta de Cristo 

 

 

 

O sétimo selo é descrito em Apocalipse 8:1. 

“Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia 

hora.”  (Apocalipse 8:1) 



110 

 

Mas já no meio do sexto selo vemos a descrição da segunda vinda de Cristo e logo a seguir 

mostra que CCHHEEGGOOUU  OO  GGRRAANNDDEE    DDIIAA.. 

CCHHEEGGOOUU  AA  HHOORRAA!! 

“E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os 

montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os 

comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas 

cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí 

sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do 

Cordeiro, porque CCHHEEGGOOUU  OO  GGRRAANNDDEE  DDIIAA da ira deles; e quem é que pode suster-se?”  

(Apocalipse 6:14 e 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Novamente aparece a pergunta: 

SSAABBEE  AA  QQUUEE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  CCHHEEGGOO  AAOO  

EESSTTUUDDAARR  EESSTTAA  PPRROOFFEECCIIAA?? 

EESSTTAAMMOOSS  HHÁÁ  PPOOUUQQUUÍÍSSSSIIMMOO  

TTEEMMPPOO    DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS..  OOUU  SSEEJJAA,, 

FFAALLTTAA  MMUUIITTOO  PPOOUUCCOO  TTEEMMPPOO  PPAARRAA  

JJEESSUUSS  VVOOLLTTAARR..  

 

 

 

 

BABILÔNIA  MEDO-PÉRSIA  GRÉCIA  ROMA      PAÍSES DIVIDIDOS      REINO ETERNO 

INÍCIO FIM 

DDaanniieell  22   Cabeça         Peito        Ventre Pernas            Pés                        Pedra 

CRIAÇÃO 

DDaanniieell  77   Leão             Urso       Leopardo Animal Terrível Ponta Pequena    

538 – 1798 

Supremacia Papal 

TEMPO 

DO FIM 

DDaanniieell  88                     Carneiro     Bode     Chifre    
VOLTA DE 

JESUS 

JULGAMENTO 

LINHA DO TEMPO 

457 a.C. - - - - - - - - - - - - 2300 anos - - - - - - - - - - - - 1844 d.C. 

7 SELOS 

7 IGREJAS 
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“Cristo ordenara a Seu povo que atendesse aos sinais de seu 

advento e se regozijasse ao contemplar os indícios de seu vindouro 

Rei. "Quando estas coisas começarem a acontecer", disse Ele, 

"olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa 

redenção está próxima." Ele indicou a Seus seguidores as árvores 

a brotarem na primavera, e disse: "Quando já têm rebentado, vós 

sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim 

também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o 

reino de Deus está perto." Luc. 21:28, 30 e 31. 

Mas como o espírito de humildade e devoção na igreja 

cedera lugar ao orgulho e formalismo, esfriaram o amor a Cristo 

e a fé em Sua vinda. Absorto nas coisas mundanas e na busca de 

prazeres, o povo professo de Deus estava cego às instruções do 

Salvador relativas aos sinais de Seu aparecimento.  

Quando o Salvador indicou a Seus seguidores os sinais de 

Sua volta, predisse o estado de apostasia que havia de existir 

precisamente antes de Seu segundo advento. Haveria, como nos 

dias de Noé, a atividade e a agitação das ocupações mundanas e 

da procura de prazeres - comprar, vender, plantar, edificar, 

casar, dar-se em casamento - com olvido de Deus e da vida futura. 

Para os que viverem nesse tempo, a advertência de Cristo é: 

"Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem 

de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha 

sobre vós de improviso aquele dia." "Vigiai, pois, em todo o 

tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas 

estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho 

do homem." Luc. 21:34 e 36. 

A condição da igreja neste tempo é indicada nas palavras do 

Salvador, em Apocalipse: "Tens nome de que vives, e estás 

morto." EE  AAOOSS  QQUUEE  SSEE  RREECCUUSSAAMM  DDEESSPPEERRTTAARR  DDEE  SSEEUU  DDEESSCCUUIIDDOOSSOO  

SSEENNTTIIMMEENNTTOO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA,,  ÉÉ  DDIIRRIIGGIIDDOO  EESSTTEE  AAVVIISSOO  SSOOLLEENNEE::  ""SSEE  

NNÃÃOO  VVIIGGIIAARREESS,,  VVIIRREEII  AA  TTII  CCOOMMOO  UUMM  LLAADDRRÃÃOO,,  EE  NNÃÃOO  SSAABBEERRÁÁSS  AA  QQUUEE  

HHOORRAA  SSOOBBRREE  TTII  VVIIRREEII.." Apoc. 3:1 e 3. 

Era necessário que os homens fossem advertidos do perigo; 

que se despertassem a fim de preparar-se para os acontecimentos 

solenes ligados ao final do tempo da graça.” -  O Grande Conflito, pág. 

308 e 309. 
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Você percebe que também esta profecia está sendo cumprida? 

Qual? 

O estado da igreja nos dias de hoje. O Espírito de Profecia afirma que para estes que estiverem 

vivendo nesta situação de desinteresse, a segunda vinda de Cristo será como um ladrão. 

Isso significa que se você não estiver vigiando, não saberá a que hora Jesus virá. Sendo assim, 

posso concluir que para aqueles que estiverem vigiando a vinda de Jesus não será como a chegada de 

um ladrão. 

Tenho lido sobre a época em que Guilherme Miller iniciou sua pregação sobre a breve volta de 

Jesus e como houve um despertamento para o estudo das profecias. As pessoas  dedicavam muito 

tempo estudando a palavra de Deus. A Sra. White falando sobre este período diz que a declaração: 

"Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado." (Dan. 8:14) era uma 

passagem muito familiar ao povo que estava esperando a vinda do Senhor.  

 

 

 

  

 

 

Haviam muitas reuniões para aprenderem sobre estas profecias. Milhares de pessoas se reuniam 

para ouvir os pregadores do advento. O assunto, ou a “verdade presente” daquela época, era a volta 

de Jesus.  

E agora analisando um pouco as profecias que acabamos de considerar, será que não 

deveríamos também estar estudando sobre a volta de Jesus? Será que não é tempo de falarmos mais 

sobre as profecias que apontam a volta do Senhor para os nossos dias? Não deveria ser a “a volta de 

Jesus” a verdade presente para os nossos dias? 

“ Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu 

vos escreva;  pois vós mesmos estais inteirados com precisão de que o Dia do Senhor 

vem como ladrão de noite.  Quando andarem dizendo: Paz e segurança, eis que lhes 

sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à que está para dar à luz; 

e de nenhum modo escaparão. 

 Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse Dia como ladrão vos 

apanhe de surpresa;  porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia; nós não 

somos da noite, nem das trevas. 

 Assim, pois, não durmamos como os demais; pelo contrário, vigiemos e 

sejamos sóbrios.” 

“ Regozijai-vos sempre. 

 Orai sem cessar. 

 Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 

convosco. 

 Não apagueis o Espírito. 

 Não desprezeis as profecias; julgai todas as coisas, retende o que é bom;  

abstende-vos de toda forma de mal. 

“Era esta profecia repetida com alegria pelos lábios de 

milhares, como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos 

acontecimentos nela preditos dependiam suas mais brilhantes 

expectativas e mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado 

que estes dias proféticos terminariam no outono de 1844.” - História 

da Redenção, pág. 375. 
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O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo 

sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.” 

(I Tessalonicenses 5:1 a 6 e 16 a 23) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Talvez alguns pensem que estou tentando marcar o dia e a hora da volta de Jesus, mas Ele 

mesmo diz que “o dia, nem a hora, ninguém sabe”.  

Em Mateus 24 e 25 se encontra o sermão profético de Cristo. Os discípulos queriam saber 

quando ocorreria e que sinal haveria da vinda de Jesus Cristo e da consumação dos séculos. Jesus 

não os repreendeu por quererem saber sobre isso, e enumerou uma série de sinais que hoje estão se 

cumprindo. Se você ler Mateus 24:29 verá que estamos vivendo pouco antes da volta de Jesus. 

No verso 32, Cristo diz: “quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às 

portas.” 

Vários versículos dizem que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, como em Mateus 

24:36. Interessante, que mesmo depois de dizer que ninguém sabe, Jesus dá um sinal no próximo 

versículo:  

“Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do 

Homem.” (Mateus 24:37)  

Fui professor por dez anos, e ainda me lembro como queria que os meus alunos soubessem a 

matéria. Na aula que antecedia a prova eu fazia uma recapitulação com eles e ia dizendo: “olha, isto 

aqui vai cair”. A vontade era dar a eles as perguntas e as respostas da prova, pois queria que eles 

tirassem uma ótima nota. Parece que aqui ocorre o mesmo com Jesus. 

E Ele tem razão em dizer que o dia e a hora ninguém sabe, porque eu posso morrer hoje, e para 

mim o dia da volta de Jesus foi hoje, pois selou a minha decisão. Para milhares de pessoas em nosso 

planeta a volta de Jesus é hoje. Para milhares foi ontem e para milhares será amanhã. Quando será 

para você? 

Mas continuemos estudando para que aquele dia não nos pegue de surpresa.  

“Por isso, ficai também vós apercebidos; porque, à hora em que não cuidais, o 

Filho do Homem virá.” (Mateus 24:44) 

Entretanto, isso não é desculpa para não estudarmos. Diz o Espírito de Profecia:  

 

 A DATA DA  
 VOLTA DE JESUS 10 



114 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos seguir o conselho do Espírito de Profecia e continuar nosso estudo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Já percebemos que estamos vivendo após 1798, quando terminou o período profético dos 1260 

dias (anos) predito tanto por Daniel quanto por João no Apocalipse. Como já vimos anteriormente 

estamos vivendo no “Tempo do Fim”. 

 

 

 

 

 

 

 

“CCOONNQQUUAANNTTOO  NNIINNGGUUÉÉMM  SSAAIIBBAA  OO  DDIIAA  OOUU  AA  HHOORRAA  DDEE  SSUUAA  

VVIINNDDAA,,  SSOOMMOOSS  IINNSSTTRRUUÍÍDDOOSS  QQUUAANNTTOO  ÀÀ  SSUUAA  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE,,  EE  IISSTTOO  NNOOSS  

ÉÉ  EEXXIIGGIIDDOO  SSAABBEERR.. Demais, é-nos ensinado que desatender à 

advertência ou recusar saber a proximidade do advento do 

Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de 

Noé o não saber quando viria o dilúvio.” - O Grande Conflito, pág. 370. 

 

“O próprio Salvador deu sinais de Sua vinda, e diz: 

"Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus 

está perto." "E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações 

se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da 

vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia." "Vigiai pois em 

todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de 

evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé 

diante do Filho do homem." Luc. 21:31, 34 e 36. 

Chegamos ao período predito nessas passagens. É chegado o 

tempo do fim, as visões dos profetas acham-se reveladas, e suas 

solenes advertências nos mostram a vinda de nosso Senhor em 

glória como próxima, às portas.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 

235. 

 

DETERMINANDO O TEMPO 
EM QUE ESTAMOS VIVENDO 

“Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos 

últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar, até "o tempo do 

fim". Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser 

proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no 

cumprimento daquelas profecias. Mas, no tempo do fim, diz o 

profeta, "muitos correrão de uma parte para outra, e a Ciência se 

multiplicará". Dan. 12:4. 
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457 a.C.        538 d.C.                 1798            1844 

 

 

Estão percebendo que pouco a pouco as profecias nos mostram que estamos chegando mais 

próximo da VOLTA DE JESUS?  

 

 

 

1.260 anos  

(Daniel 7 e Apoc. 12) 

2.300 anos (Daniel 8 e 9) 

TEMPO DO FIM 

JULGAMENTO 

VVOOLLTTAA  DDEE  

JJEESSUUSS  

O livro do Apocalipse deixa claro que Satanás está ciente 

da linha profética do tempo e o projetado fim de seu 

tempo no Universo. A medida que ocorrem os acontecimentos 

divinamente preditos, “o diabo” terá “grande ira, pois sabe que 

pouco tempo lhe resta”. Apoc. 12:12.  Mensageira do Senhor, 37. 

 

1798 – Inicia o TEMPO DO FIM 

1844 – Inicia o JULGAMENTO (Juízo Investigativo) 

 

O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de 

Cristo em seu tempo. "Porque não será assim", diz ele, "sem que 

antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado." II 

Tess. 2:3. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor 

senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio 

do "homem do pecado". Este "homem do pecado", que também é 

denominado "mistério da injustiça", "filho da perdição", e "o 

iníquo", representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos 

profetas, deveria manter sua supremacia durante 1.260 anos. Este 

período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer 

antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda 

a dispensação cristã até ao ano de 1798. É depois dessa data que a 

mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. 

Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, 

aumentou-se o conhecimento das profecias, e muitos têm 

proclamado a mensagem solene do juízo próximo.” - O Grande 

Conflito, pág. 357. 
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Quando Jesus terminar o julgamento ele voltará para dar a sentença. 

Comentando a Lição da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2002, o Dr. Sikberto R. 

Marks dá os seguintes dados que muito podem ajudar a termos um panorama dos acontecimentos do 

tempo do fim: 

 Na Terra várias coisas assinalam a época do início do tempo do fim. Quanto a sinais 

espetaculares, são basicamente três: (a) um grande terremoto, o de Lisboa, em 01/11/1755 (Apoc. 

6:12); (b) os sinais no sol e na lua, em 19/05/1780 (Mat. 24:29), e: (c) a queda das estrelas, em 

13/11/1833 (Apoc. 6:12-14). O tempo do fim viria logo depois daqueles dias de tribulação, que 

foram concluídos em 10/02/1798, com a prisão do papa, pelo General francês Bertier. 

Alguns fatos precederam o início do tempo do fim, são eles: 

a) O fim da supremacia do poder turco, que se iniciou em 27/07/1449 e se estendeu até 

11/08/1840, durando 391 anos e 15 dias, (ver Apoc. 9:13 e 14). 

b) O fim da grande perseguição (Mat. 24:29), em 1773. 

c) O final de um século de grande apostasia, o séc. XVIII, entre os anos de 1700 e 1800. 

d) A queima das Bíblias em praça pública, as duas testemunhas, que ficaram mortas por 3,5 

anos, isso aconteceu em Paris, do dia 24/10/1703 ao mês de março de 1707 (Apoc. 11:7-12). Houve 

na França um decreto contra a Bíblia durante esses anos para eliminá-la, o que não foi possível. Ao 

contrário, logo depois desses dias ela passou a ser publicada e estudada em grande escala e em 

muitas línguas. 

e) Forte reavivamento sobre o estudo da Bíblia. Por esses anos, por volta de 1798 em diante, 

levantaram-se, em diversos lugares, estudiosos e pregadores, conforme Apoc. 14:6 a 12 e 18:1, tais 

como Farel e Calvino na França e Suíça; Gaussen publicou lições para crianças; Lacunza 

trabalhou na América Latina; Benguel na Alemanha; Guilherme Müller, José Wolf e mais uns 3.000 

pregadores se espalharam pelo mundo. 

f) Entre 1840 e 1844 houve forte estudo do livro de Daniel e suas profecias. 

g) Em 1842, Carlos Fitch preparou um diagrama profético, cumprindo a visão de Hab. 2:2 e 

3 – “escreve esta visão...” 

h) Desses tempos em diante, a pregação das três mensagens angélicas se espalha por todo o 

planeta. Estamos no tempo do fim. Hoje vemos grandes pregadores de alcance global e muitos 

pregadores de alcance regional e uma infinidade de pregadores locais, anunciando o evangelho 

eterno. 

Enquanto isso acontecia na Terra, no céu, o Salvador entra, em 1844, no lugar santíssimo do santuário 

celeste, para o serviço de purificação desse santuário, (Dan. 8:14) como o sumo sacerdote fazia no dia da 

espiação no tempo do povo de Israel, até a morte de JESUS na cruz. Portanto, estamos em tempo de juízo, e 

esse é o tempo do fim.       www.designioglobal.com.br 

  

  

  

  

SERÁ QUE É POSSÍVEL IRMOS MAIS LONGE DO QUE JÁ FOMOS 

EM NOSSA PESQUISA SOBRE O TEMPO EM QUE JESUS VIRÁ? 

CREIO QUE SIM. 

http://www.designioglobal.com.br/
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“Não podemos esperar obter conhecimento espiritual sem esforço 

veemente. Os que desejam achar os tesouros da verdade, precisam 

cavar em busca deles como o faz o mineiro, em busca do tesouro 

oculto na terra. Não adiantará um trabalho de um coração 

desinteressado e indiferente. É essencial tanto a adultos como a 

jovens, não somente ler a Palavra de Deus, como também estudá-

la com fervor sincero, oração e investigação da verdade como se 

buscassem um tesouro escondido. Os que assim procederem serão 

recompensados; pois Cristo avivará o entendimento.  

Nossa salvação depende do conhecimento da verdade 

contida nas Escrituras. Deus quer que o possuamos. Examinai, 

oh, examinai a preciosa Bíblia com coração faminto. Sondai a 

Palavra de Deus, como o mineiro sonda a terra para descobrir 

veios auríferos. Jamais deis por acabada a busca, enquanto não 

tiverdes determinado a vossa relação para com Deus, e Sua 

vontade concernente a vós. Cristo declarou: "Tudo quanto 

pedirdes em Meu nome, Eu o farei, para que o Pai seja glorificado 

no Filho. Se pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o farei." 

João 14:13 e 14. -  

 

Se examinais as Escrituras para justificar opiniões próprias, 

nunca alcançareis a verdade. Pesquisai para aprender o que o 

Senhor diz. Se vos vier a convicção ao estudardes, se virdes que 

vossas opiniões acariciadas não estão em harmonia com a 

verdade, não interpreteis mal a verdade para acomodá-la à vossa 

própria crença, antes aceitai a luz concedida. Abri a mente e o 

coração, para que possais contemplar as maravilhas da Palavra 

de Deus.” – Parábolas de Jesus , pág. 111 e 112. 
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Nesse ponto de nossas considerações chegamos a um momento importante. Isso porque 

iremos destacar citações sobre os acontecimentos finais e o tempo em que ocorrerão, tendo como 

base os testemunhos deixados por Ellen G. White. Cremos que através de sua vida ela demonstrou 

aquilo que reivindicava ser. Por meio de milhares de páginas escritas, por meio do seu testemunho de 

vida e pelo testemunho de milhares de pessoas nos Estados Unidos da América que viveram em seu 

tempo e compartilharam suas experiências, podemos afirmar que ela foi uma mensageira do Senhor. 

Já no início, falando sobre os profetas e a maneira de se provar um profeta, pudemos dizer 

que cremos na inspiração profética de Ellen G. White. 

No apêndice, que se encontra no final deste livro, você pode ter uma idéia geral da vida e obra 

dessa fundamental personagem da história do adventismo. 

Denton E. Rebok em seu livro Crede em Seus Profetas, a partir da página 58, descreve a 

posição da própria Ellen. G. White quanto aos seus escritos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denton conclui dizendo: Em tudo isso Ellen G. White 

reivindicava para si própria a mesma inspiração do 

Espírito Santo que moveu os antigos profetas a escreverem 

o que chamamos agora a Bíblia. As mensagens eram de 

Deus. A ela, da mesma maneira que aos antigos escritores 

bíblicos, “veio a Palavra do Senhor.”  Crede em Seus Profetas, 

pág. 161. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia considera Ellen G. White tão inspirada quanto o foi João ou 

Daniel.  

 SERIAM OS TEXTOS DE ELLEN G.  
WHITE TÃO INSPIRADOS QUANTO 
OS DOS PROFETAS DA BIBLIA? 

11 

“Não escrevo na revista um artigo que exprima meramente 

minhas próprias idéias. Eles são o que Deus tem me tem revelado 

em visão – os preciosos raios de luz a irradiarem do trono.” – 

Testemonies vol. 5, pág. 67 

 

A irmã White não é originadora desses livros. Eles contém 

as instruções que durante a obra de sua vida Deus lhe tem estado 

a dar. Encerram a preciosa luz confortadora que Deus tem dado 

graciosamente a sua serva para ser dada ao mundo.” – Colportor 

Evangelista, pág. 36 

 
“As mensagens eram 

de Deus... da mesma 

maneira que os 

antigos escritores 

bíblicos.” 
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De acordo com o Manual da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, o dom de profecia é uma das vinte e oito Crenças 

Fundamentais da igreja. E ao descrever esta crença diz: “Um 

dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal 

identificador da igreja remanescente,  e  foi  manifestado no  

ministério  de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, 

seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade 

que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à 

igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela 

qual deve ser provado todo ensino e experiência.” Manual da 

I.A.S.D., pág. 15.  

Na Revista Adventista de Junho de 1982 foram publicados 

diversos artigos sobre Ellen G. White. Em uma entrevista com o 

Pr. Elbio Pereyra, na época secretário associado do Patrimônio 

Literário de Ellen White, quando lhe foi perguntado se a 

inspiração de Ellen White é igual à dos profetas bíblicos, ele 

respondeu: “A Sra. White diz que algumas pessoas em Battle 

Creek estavam classificando a inspiração em dois graus: um 

 inferior e outro superior. Então ela escreveu dizendo que não existe tal coisa. A Igreja Católica, a 

partir do Concílio de Trento, passou a admitir um grau inferior de inspiração nos livros apócrifos. 

Mas a Igreja Adventista não admite graus de inspiração. O assunto é inspirado ou não.” RA, junho 

1982, pág.12. 

O Pr. Alberto R. Timm, por longo tempo diretor do Centro 

de Pesquisas Ellen G. White do Brasil, em sua apostila 

Orientação Profética na Igreja Adventista do Sétimo Dia diz na 

página 22:  quanto “a autoridade dos escritos de Ellen G. White” 

tem “inspiração semelhante à das Escrituras. Não existem 

diferentes graus de inspiração.” Também a “autoridade 

profética é semelhante à das Escrituras. Não existem diferentes 

graus de autoridade profética. Rejeitar a mensagem de um 

 profeta do Senhor significa rejeitar o próprio Senhor que a enviou (conf. Luc. 10:16)”. Mas a 

“função é diferente das Escrituras: a Bíblia” foi e é “para todos os tempos e lugares. EELLLLEENN  WWHHIITTEE::  

PPAARRAA  OO  TTEEMMPPOO  DDOO  FFIIMM  EE  AA  IIGGRREEJJAA  AADDVVEENNTTIISSTTAA  DDOO  SSÉÉTTIIMMOO  DDIIAA..”” 

Que grande privilégio é ter à nossa disposição mensagens vindas de Deus através de sua 

mensageira. Mas ter este privilégio envolve uma grande responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

“Nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. Ela será julgada pelos privilégios e 

vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não 

corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe 

concedeu; se as bênçãos que lhe foram conferidas não a 

habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será 

pronunciada a sentença: “Achada em falta”. Pela luz que lhe foi 

concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada...” - Eventos 

Finais, pág. 54 

 

“Um dos dons do 

Espírito Santo é a 

profecia. ... e foi 

manifestado no 

ministérios de Ellen 

G. White. 

“A igreja Adventista 

não admite graus de 

inspiração. O assunto 

é inspirado ou não.” 

“A autoridade dos 

escritos de Ellen G. 

White tem inspiração 

semelhante à das 

Escrituras.” 
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Os Testemunhos são um grande privilégio para o os Adventistas do Sétimo dia, pois eles têm 

acesso a muito mais informação. 

Sabendo disso, Satanás tem procurado enfraquecer a fé nos Testemunhos. É comum ouvir de 

irmãos Adventistas as seguintes desculpas: 

- Isto foi escrito para o tempo dela. 

- O que realmente ela quis dizer não é bem isso. 

- O Espírito de Profecia é um mar de onde pode se pinçar o que quiser. 

- Isto é algo que deverá ser levado em conta apenas no final. 

 

 

 

 

 

 

Este foi o motivo de me posicionar, já no início, quanto ao fato de aceitar Ellen G. White como 

a mensageira do Senhor, e sobre quem repousava o Espírito de Profecia. E por ela ser uma profetisa 

para estes últimos dias é que vvaammooss  eessttuuddaarr    oo  tteemmppoo  eemm  qquuee  eessttaammooss  vviivveennddoo  ee  qquuaannttoo  tteemmppoo  ffaallttaa  

ppaarraa  aa  vvoollttaa  ddee  JJeessuuss,,  bbaasseeaaddoo  nnooss  eessccrriittooss  pprrooffééttiiccooss  ddee  EElllleenn  GG..  WWhhiittee..    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos 

Testemunhos. Em seguida vem o cepticismo no tocante aos pontos 

vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas 

acerca das Escrituras Sagradas, e então a caminhada descendente 

para a perdição.” - Eventos Finais, pág. 154 
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Seria isto realidade?  

Cristo voltando à Terra quando a humanidade completa 6.000 anos de pecado neste 

planeta? 

Vamos analisar alguns textos de Ellen G. White: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste texto percebemos que durante seis mil anos Satanás tem devotado tempo a sua obra de 

destruição e engano. É  nesse momento que os seguidores de Cristo devem anunciar a volta do 

Senhor Jesus. Podemos entender, através deste texto, que a segunda vinda de Cristo ocorreria por 

volta de  seis mil anos de ocupação do pecado em nosso planeta. 

Vamos a outro texto:  

 CRISTO VOLTARÁ QUANDO 
 A TERRA COMPLETAR 6.000 
 ANOS DE PECADO. 

12 

“A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir 

proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. Em todas 

as épocas a ira de Satanás esteve voltada contra a igreja de Cristo, 

motivo pelo qual Deus a dotou do Seu Espírito e de Sua graça 

para que pudesse enfrentar todas as oposições do mal. Ao 

receberem os apóstolos a incumbência de levar o evangelho até os 

confins da Terra e escrevê-lo para as gerações futuras, Deus lhes 

deu a iluminação do Seu Espírito. À medida, porém, que a igreja 

se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de 

agir com redobrada energia. Ele desceu a vós, e tem grande ira, 

sabendo que já tem pouco tempo. Apoc. 12:12. Ele operará "com 

todo o poder, e sinais e prodígios de mentira". II Tess. 2:9. 

DDuurraannttee  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS  eessssee  eessppíírriittoo  ssuuppeerriioorr,,  qquuee  ooccuuppoouu  

oouuttrroorraa  lluuggaarr  pprreeeemmiinneennttee  eennttrree  ooss  aannjjooss  ddee  DDeeuuss,,  tteemm  eessttaaddoo  

ddeevvoottaaddoo  aa  uummaa  oobbrraa  ddee  ddeessttrruuiiççããoo  ee  eennggaannoo.. E toda habilidade e 

astúcia satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa 

luta de longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus 

no conflito final. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores 

de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo 

advento de Cristo, a fim de preparar um povo "imaculado e 

irrepreensível" para a volta do Senhor.” - O Grande Conflito, pág. 7. 
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O que podemos entender neste parágrafo? 

O grande conflito durará seis mil anos, e depois deste período chegado é o tempo para Cristo 

voltar a esta Terra e encerrar o conflito entre o bem e o mal.  

Outro texto diz: 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta citação entendemos que durante seis mil anos Satanás dominará este planeta, mas depois 

de seis mil anos Cristo quebrará os laços da prisão do pecado para sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Chegará o estrondo até à extremidade da Terra, porque o 

Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a 

carne; os  ímpios  entregará  à espada." Jer. 25:31. SSEEIISS  MMIILL  

AANNOOSS  eesstteevvee  eemm  aannddaammeennttoo  oo  ggrraannddee  ccoonnfflliittoo; o Filho de Deus e 

Seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do 

maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos 

homens. Agora todos fizeram sua decisão; os ímpios uniram-se 

completamente a Satanás em sua luta contra Deus. CCHHEEGGAADDOO  ÉÉ  

OO  TTEEMMPPOO  PPAARRAA  DDEEUUSS  RREEIIVVIINNDDIICCAARR  AA  AAUUTTOORRIIDDAADDEE  DDEE  SSUUAA  LLEEII  

QQUUEE  FFOORRAA  DDEESSPPRREEZZAADDAA.. Agora a controvérsia não é somente com 

Satanás, mas também com os homens. "O Senhor tem contenda 

com as nações"; "os ímpios entregará à espada".” - O Grande 

Conflito, pág. 663. 

 

“DDUURRAANNTTEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS  AA  OOBBRRAA  DDEE  RREEBBEELLIIÃÃOO  DDEE  

SSAATTAANNÁÁSS  TTEEMM  FFEEIITTOO  ""EESSTTRREEMMEECCEERR  AA  TTEERRRRAA"". Ele tornou "o 

mundo como um deserto", e destruiu "as suas cidades". E "a seus 

cativos não deixava ir soltos". DDUURRAANNTTEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS 

o seu cárcere (o sepulcro) recebeu o povo de Deus, e ele os queria 

conservar cativos para sempre; mas Cristo quebrou os seus laços, 

pondo em liberdade os prisioneiros.” - O Grande Conflito, pág. 660. 

“O grande plano da redenção tem como resultado trazer de 

novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo 

que se perdera pelo pecado é restaurado. NNÃÃOO  SSOOMMEENNTTEE  OO  HHOOMMEEMM  

ÉÉ  RREEDDIIMMIIDDOO,,  MMAASS  TTAAMMBBÉÉMM  AA  TTEERRRRAA,,  AA  FFIIMM  DDEE  SSEERR  AA  EETTEERRNNAA  

HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  OOBBEEDDIIEENNTTEESS..  DDUURRAANNTTEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS  

SSAATTAANNÁÁSS  TTEEMM  LLUUTTAADDOO  PPAARRAA  MMAANNTTEERR  PPOOSSSSEE  DDAA  TTEERRRRAA..  AAGGOORRAA  SSEE  

CCUUMMPPRREE  OO  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  OORRIIGGIINNAALL  DDEE  DDEEUUSS  AAOO  CCRRIIÁÁ--LLAA..     

 

““OOSS  SSAANNTTOOSS  DDOO  AALLTTÍÍSSSSIIMMOO  RREECCEEBBEERRÃÃOO  OO  RREEIINNOO  EE  

PPOOSSSSUUIIRRÃÃOO  OO  RREEIINNOO  PPAARRAA  TTOODDOO  OO  SSEEMMPPRREE  EE  DDEE  

EETTEERRNNIIDDAADDEE  EEMM  EETTEERRNNIIDDAADDEE.."" Dan. 7:18.” - Patriarcas e Profetas, 

pág. 342. 
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Desculpe a “letra” tão grande, mas a vontade 

que tenho é de gritar: “Despertai! Aí vem o 

espôso!” JESUS ESTÁ VOLTANDO! 

CCHHEEGGOOUU  AA  HHOORRAA!!!!  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Amém!  

No último capítulo do livro Vida de Jesus, que fala sobre o “Lar de Eterna Felicidade”, 

ou seja o Céu, encontramos este texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns podem dizer: “...aqui está falando em mais de seis mil anos...” 

Exatamente. Os textos anteriores falam em seis mil anos de pecado sobre a Terra, mas não 

sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram sem pecado no Jardim do Éden. Uma tradição afirma 

““EESSTTÁÁ  PPAARRAA  SSEEMMPPRREE  TTEERRMMIINNAADDAA  AA  OOBBRRAA  DDEE  

RRUUÍÍNNAA  DDEE  SSAATTAANNÁÁSS..  DDUURRAANNTTEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS  

EEFFEETTUUOOUU  AA  SSUUAA  VVOONNTTAADDEE,,  EENNCCHHEENNDDOO  AA  TTEERRRRAA  DDEE  

MMIISSÉÉRRIIAA  EE  CCAAUUSSAANNDDOO  PPEESSAARR  PPOORR  TTOODDOO  OO  UUNNIIVVEERRSSOO..  A 

criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. 

AAGGOORRAA  AASS  CCRRIIAATTUURRAASS  DDEE  DDEEUUSS  EESSTTÃÃOO  PPAARRAA  SSEEMMPPRREE  LLIIVVRREESS  DDEE  SSUUAA  

PPRREESSEENNÇÇAA  EE  TTEENNTTAAÇÇÕÕEESS.. "Já descansa, já está sossegada toda a 

Terra! exclamam [os justos] com júbilo." Isa. 14:7. E uma 

aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o Universo fiel. "A voz 

de uma grande multidão", "como a voz de muitas águas, e a voz 

de fortes trovões", é ouvida, dizendo: "Aleluia! pois o Senhor 

Deus onipotente reina." Apoc. 19:6” - O Grande Conflito, pág. 679. 

 

“Anjos foram enviados para dar a mensagem de salvação e 

os vales e colinas ecoaram suas canções de júbilo. Os pés do Filho 

de Deus tocaram o  seu  solo  e  PPOORR  MMAAIISS  DDEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS,,  

EEMM  TTOODDAA  AA  SSUUAA  BBEELLEEZZAA  EE  NNOOSS  SSEEUUSS  DDOONNSS  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO,,  AA  TTEERRRRAA  

TTEEMM  TTEESSTTEEMMUUNNHHAADDOO  OO  AAMMOORR  DDOO  CCRRIIAADDOORR.. 

Essa mesma Terra, livre da maldição do pecado, será o lar 

eterno dos salvos. A Bíblia diz a respeito dela: Deus "não a criou 

para ser um caos, mas para ser habitada". Isa. 45:18. E "tudo 

quanto Deus faz durará eternamente". Ecl. 3:14” - Vida de Jesus, pág. 

183. 
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que eles viveram 30 anos dentro do Jardim do Éden, mas não temos nenhuma indicação de que este 

foi o tempo que  viveram no Éden. E por isso mesmo a Sra. White diz que por mais de seis mil anos 

a Terra tem testemunhado o amor do Criador. 

De acordo com os textos que 

lemos, podemos deduzir que a Terra 

foi criada em uma data que não 

conhecemos. Depois de algum 

tempo o homem pecou em uma data 

que ainda vamos ver neste livro. 

Mas, após seis mil anos de domínio 

do mal sobre a Terra, Cristo virá 

para buscar aqueles que escolheram 

viver com Ele e para Ele. 

Observe a linha do tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                1798    1844 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DO FIM 

VOLTA DE JESUS  

Final dos 6.000 
anos de pecado. 

JULGAMENTO EM ANDAMENTO 

CRIAÇÃO 

PECADO  
Início da contagem 

dos 6.000 anos  

6.000 ANOS DE PECADO 

LINHA DO TEMPO 

Mas...  

EEMM  QQUUEE  TTEEMMPPOO  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO?? 

QQUUAANNDDOO  TTEERRMMIINNAARRÃÃOO  OOSS  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS?? 

QQUUAANNTTOO  TTEEMMPPOO  FFAALLTTAA  PPAARRAA  AA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS?? 

QQUUAANNDDOO  JJEESSUUSS  VVOOLLTTAARRÁÁ?? 
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Não fique preocupado em fazer estas perguntas, porque como já vimos, os discípulos também 

as fizeram a Jesus (Mateus 24) e Ele não os repreendeu, mas deu as respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos no limiar do cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse e Ellen White diz que 

precisamos conhecê-las, especialmente quando estivermos no “limiar do seu cumprimento”, ou seja, 

no tempo em que estamos vivendo.  
Quando comecei a escrever este livro há alguns anos, a cada pesquisa ficava mais preocupado 

com o que alguns poderiam pensar sobre esse estudo. Afinal alguns grupos de pessoas já 

enveredaram por este caminho e não foram felizes. Mas depois de orar muitas madrugadas e 

realmente abrir o meu coração a Deus pude sentir mais e mais a convicção de que deveria 

compartilhar com os meus companheiros que vivem neste planeta dominado pelo inimigo, minha 

certeza de que chegou a hora de nos encontrarmos com Jesus Cristo.  

Neste período comecei a fazer algumas matérias na faculdade de Teologia do UNASP e para 

minha surpresa, Jesus colocava as matérias que confirmavam o estudo. 

Perguntei a alguns pastores, mestres da faculdade sobre o que pensavam sobre Ellen White 

como profetisa de Deus. Perguntei a outros sobre o que pensavam a respeito deste número de 6000 

anos para o nosso planeta. E a cada comentário destes pastores, mais a minha fé de que Deus tinha 

revelado algo para estes últimos dias, aumentava. 

Em julho de 2005 tive a oportunidade de ir até St Louis nos EUA, para trabalhar com a equipe 

que transmitiria os eventos da 58ª sessão da Associação Geral dos Adventistas do 7º Dia para a TV 

Nuevo Tiempo (a TV Adventista para a América do Sul na língua hispana). Naquele local havia 

stands onde estavam expostos uma série de materiais que confirmavam mais e mais a minha crença 

na breve volta de Jesus. 

Diversos materiais faziam alusão aos 

6.000 anos. 

Só para citar alguns desses fatos: 

 

 

Comprei um livro de Ellen G. White 

chamado “The Final Events of Bible 

Prophecy” (“Os Eventos Finais da Profecia 

Bíblica”) e qual não foi minha alegre 

surpresa  ao  constatar  na  capa  o  seguinte  

“Tudo quanto Deus especificou que se havia de cumprir na 

história profética no passado, cumpriu-se, e tudo quanto está 

ainda por vir virá por sua ordem. Daniel, o profeta de Deus, está 

em seu lugar. João está em seu lugar. No Apocalipse o Leão da 

tribo de Judá abriu aos estudiosos da profecia o livro de Daniel, e 

assim Daniel se erguerá em seu lugar. Dá seu testemunho, aquilo 

que OO  SSEENNHHOORR  LLHHEE  RREEVVEELLOOUU  EEMM  VVIISSÃÃOO  DDOOSS  GGRRAANNDDEESS  EE  SSOOLLEENNEESS  

AACCOONNTTEECCIIMMEENNTTOOSS  QQUUEE  PPRREECCIISSAAMMOOSS  CCOONNHHEECCEERR  AAOO  NNOOSS  

EENNCCOONNTTRRAARRMMOOSS  NNOO  PPRRÓÓPPRRIIOO  LLIIMMIIAARR  DDEE  SSEEUU  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO..””  --  

Mensagens Escolhidas, vol. 2, pág. 109. 

 



126 

 

 subtítulo “6,000 YEARS IN THE MAKING ARE YOU READY?” (“6.000 ANOS SE 

COMPLETANDO, VOCÊ ESTÁ PREPARADO?”). Aquilo foi “demais” para mim. Era o que 

confirmava a minha crença. Estava chegando a hora. 

Diversos sermões foram pregados ali e muitos deles falavam da urgência de pregarmos a todo 

mundo pois o tempo havia chegado. 

 

 

A Revista Adventista de agosto de 2005, trouxe o 

sermão que o Pr. Matthew Bediako, secretário da 

Associação Geral dos Adventistas do 7º Dia, fez no dia 2 de 

julho em St. Louis. Em seu sermão ele disse: Amigos, cerca 

de seis mil anos atrás o inimigo seqüestrou este planeta. 

Ele nos mantém reféns. Mas a boa notícia é que nossa 

equipe de resgate está a caminho, liderada pelo Príncipe 

Emanuel, nosso Senhor e Salvador.  

 

 

Por isso não fique preocupado com esse estudo. Continue estudando a Palavra de Deus e o 

Espírito de Profecia porque cchheeggoouu  aa  hhoorraa..  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Existem alguns textos do Espírito de Profecia onde podemos entender que na época em que 

Ellen White os escreveu, a Terra estaria perto do final dos seis mil anos. 

 

 

 

 

 

 

  

QUASE 6.000 ANOS 

OO  GGRRAANNDDEE  CCOONNFFLLIITTOO  EENNTTRREE  CCRRIISSTTOO  EE  SSAATTAANNÁÁSS,,  QQUUEE  TTEEMM  

PPRROOSSSSEEGGUUIIDDOO  DDUURRAANNTTEE  QQUUAASSEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS,,  LLOOGGOO  DDEEVVEE  

TTEERRMMIINNAARR; e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra 

de Cristo em prol do homem, e prender as almas em suas ciladas. 

Reter o povo em trevas e impenitência, até que termine a mediação 

do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado, é o objetivo que 

ele procura realizar.” - O Grande Conflito, pág. 523. 
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O Grande Conflito foi escrito em 1888, e nesta época ela dizia que a guerra entre Cristo e 

Satanás já prosseguia por quase seis mil anos. 

Ainda no livro O Grande Conflito, na pág. 553, falando sobre o espiritismo que haveria de 

enganar a muitos nos últimos dias, ela diz:  

 

 

 

 

 

Ela realmente está dizendo que quando escreveu isto em 1888, a guerra entre o bem e o mal, já 

estava acontecendo na Terra por quase seis mil anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente ela está dizendo que em 1913 (época em que este texto foi escrito) a transgressão 

do homem já durava quase seis mil anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note que este texto foi escrito por Ellen G. White em 1868. Neste ano ela dizia que durante 

quase seis mil anos Satanás tem observado e enganado o ser humano. 

Ainda falando sobre o poder do mal e do espiritismo, ela escreve no livro História da 

Redenção: 

 

 

 

 

 

 

 

“Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue 

com sua luta contra Deus - LLUUTTAA  IINNIICCIIAADDAA  NNOO  CCÉÉUU,,  EE  DDUURRAANNTTEE  

QQUUAASSEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS  CCOONNTTIINNUUAADDAA  NNAA  TTEERRRRAA..””  --  O Grande 

Conflito, pág. 553 

 

“Jamais a necessidade do mundo quanto ao ensino e à cura 

foi maior do que o é em nossos dias. A Terra está cheia de entes 

humanos que carecem de nosso auxílio - fracos, desamparados, 

ignorantes e degradados. AA  CCOONNTTÍÍNNUUAA  TTRRAANNSSGGRREESSSSÃÃOO  DDOO  HHOOMMEEMM  

PPOORR  QQUUAASSEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS,,  TTEEMM  TTRRAAZZIIDDOO  DDOOEENNÇÇAA,,  DDOORR  EE  

MMOORRTTEE  CCOOMMOO  RREESSUULLTTAADDOO.. Há multidões a perecer por falta de 

conhecimento.” - Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, pág. 467. 

“Aquele que não hesitou em enfrentar um conflito com 

quem mantém em Seu poder a criação, tem malignidade para 

perseguir e enganar. Ele segura os mortais em suas redes nos dias 

de hoje. NNÃÃOO  PPEERRDDEEUU,,  EEMM  SSUUAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  DDEE  QQUUAASSEE  SSEEIISS  MMIILL  

AANNOOSS,,  CCOOIISSAA  AALLGGUUMMAA  DDEE  SSUUAA  HHAABBIILLIIDDAADDEE  EE  AASSTTÚÚCCIIAA.. Durante 

todo este tempo, tem sido atento observador de tudo quanto diz 

respeito a nossa raça.” - Testemunhos Seletos, vol.1, pág. 217 – escrito em 

1868 em Testemonies, vol. 2. 

 

“Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas 

vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. 

Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que 

solapam diretamente a fé nas Escrituras. Com a aparência de 

profundo interesse no bem-estar de seus amigos na Terra, 

insinuam os mais perigosos erros. O fato de declararem algumas 

verdades e poderem, por vezes, predizer acontecimentos futuros,  

dá  às  suas  declarações  uma aparência  de crédito; e seus falsos  
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A luta foi iniciada no Céu (Apoc 12:7-9), em uma data que desconhecemos. Essa luta veio para 

a Terra quando Adão e Eva comeram do fruto da “Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal”, ou 

seja, esta luta veio para a Terra quando o pecado aqui entrou (e nós vamos ver em que data isso 

ocorreu). E na época em que a Sra. White escreveu este texto ela dizia que essa luta continuava por 

quase seis mil anos aqui na terra. 

 

 

 

Se alegrem e dêem glória a Deus porque está chegando a hora de nos encontrarmos com o 

nosso maravilhoso Salvador. 

Observe o nosso gráfico novamente: 

 

 

 

 

 

 

 

        

                1798    1844 

 

 

 

Estamos vivendo entre  
o quase 6.000 e o  

final dos 6.000 anos de pecado. 

TEMPO DO FIM 

VOLTA DE JESUS  

Final dos 6.000 
anos de pecado. 

JULGAMENTO EM ANDAMENTO 

CRIAÇÃO 

PECADO  
Início da contagem 

dos 6.000 anos  

6.000 ANOS DE PECADO 

Assim, EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  EENNTTRREE  OO  ““QQUUAASSEE  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS””  EE  

OO  ““FFIINNAALL  DDOOSS  SSEEIISS  MMIILL  AANNOOSS””..   Ou seja, muito próximo à volta de Jesus. 

LINHA DO TEMPO 

ensinos são tão facilmente aceitos pelas multidões, e tão 

implicitamente cridos como se fossem as mais sagradas verdades 

da Bíblia. A lei de Deus é posta de parte, desprezado o Espírito da 

graça, o sangue do concerto tido em conta de coisa profana. Os 

espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o próprio 

Criador no mesmo nível em que estão. AASSSSIIMM,,  SSOOBB  NNOOVVOO  

DDIISSFFAARRCCEE,,  OO  GGRRAANNDDEE  RREEBBEELLDDEE  AAIINNDDAA  PPRROOSSSSEEGGUUEE  CCOOMM  SSUUAA  LLUUTTAA  

CCOONNTTRRAA  DDEEUUSS  --  LLUUTTAA  IINNIICCIIAADDAA  NNOO  CCÉÉUU,,  EE  DDUURRAANNTTEE  QQUUAASSEE  SSEEIISS  

MMIILL  AANNOOSS  CCOONNTTIINNUUAADDAA  NNAA  TTEERRRRAA..”” - História da Redenção, pág. 394. 
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VVeejjaa  nnoo  aappêênnddiiccee,,  nnoo  ffiinnaall  ddoo  lliivvrroo,,  aa  rreellaaççããoo  ddooss  tteexxttooss  oonnddee  éé  mmeenncciioonnaaddoo  ““66..000000  aannooss””.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao estudar o que o Espírito de Profecia, fala sobre o grande conflito,   CCHHEEGGOO  

AA  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  QQUUEE  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  MMUUIITTOO  PPRRÓÓXXIIMMOO  AAOO  

TTEEMMPPOO  DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS..  FFaallttaa  ppoouuccoo  tteemmppoo  ppaarraa  nnoossssoo  

eennccoonnttrroo  ccoomm  CCrriissttoo  nnaass  nnuuvveennss  ddoo  ccééuu.. 

 

“...O mundo tem agora apenas  

cerca de seis mil anos.”  

– Jesus Meu Modelo, pág. 150. The Signs of the Times, 20/03/1879. 
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Alguns estarão pensando (apesar de todos os textos que já coloquei): “Jonatan, você não deve 

mexer com isso. „O dia, nem a hora, ninguém sabe‟, e não devemos marcar data para a volta de 

Jesus.” 

 Sei disso, aliás, não somos nós quem marcamos ou marcaremos a data para a volta de Jesus, 

mas o Pai. 

Procurei ler todos os textos aonde Jesus fala sobre esse assunto (especialmente em Mateus 24 e 

25). Também li o que a Sra. White escreveu em sua época para aqueles que marcaram novas datas 

para a volta de Jesus. E acreditem, o mais importante não é a data, mas o evento. E mais importante 

ainda é estarmos preparados na data da volta. 

De fato, não é possível (pelo menos ainda não pude descobrir) definir uma data e uma hora 

para a volta de Jesus. Mesmo a Sra. White que ouviu de Deus o dia e a hora da segunda vinda de 

Cristo, não a pode registrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O DIA E A HORA DA 
 VOLTA DE JESUS 13 

“Falando Deus o dia e a hora da vinda de 

Jesus, e declarando o concerto eterno com o Seu 

povo, proferia uma sentença e então silenciava, 

enquanto as palavras estavam a repercutir pela 

Terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos 

fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas 

vinham da boca de Jeová e ressoavam pela Terra 

como estrondos do mais forte trovão. Era 

terrivelmente solene. No fim de cada sentença os 

anjos aclamavam: "Glória! Aleluia!"  

O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus, e 

resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do 

Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. 

E, quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que 

haviam honrado a Deus santificando o Seu sábado, houve uma 

grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem.” - 

Primeiros Escritos, pág. 285 e 286. 
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Percebe que vai haver um momento, antes da volta de Jesus, que o dia e a hora da volta de 

Jesus será anunciada aos seus servos? 

Todavia, quando Ellen G. White escreveu este texto, ela não tinha... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas será que existe alguma proibição em continuar a estudar sobre quando ocorrerá a volta de 

Jesus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos continuar a estudar para não ficarmos em trevas, mas na luz de Cristo. 

 

“...o mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado 

pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha 

lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Cenas de 

tal emoção, solene interesse, passaram por mim de maneira que 

linguagem alguma é capaz de descrever. Foi tudo viva realidade 

para mim, pois logo a seguir a ela, apareceu a grande nuvem 

branca, sobre a qual estava assentado o Filho do homem.” – 

Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 76. 

 

“Muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às 

evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre Sua 

vinda. Buscam aquietar toda a apreensão, ao mesmo tempo em 

que os sinais do fim se cumprem rapidamente e o mundo se 

apressa em direção ao tempo em que o Filho do homem Se 

revelará nas nuvens do céu. PPAAUULLOO  EENNSSIINNAA  SSEERR  PPEECCAAMMIINNOOSSOO  

MMOOSSTTRRAARR--SSEE  IINNDDIIFFEERREENNTTEE  AAOOSS  SSIINNAAIISS  QQUUEE  DDEEVVEEMM  PPRREECCEEDDEERR  ÀÀ  

SSEEGGUUNNDDAA  VVIINNDDAA  DDEE  CCRRIISSTTOO.. Aos culpados desta negligência chama 

ele filhos da noite e das trevas. Ao vigilante e atento anima ele 

com estas palavras: "Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, 

para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque 

todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite 

nem das trevas. Não durmamos pois, como os demais, mas 

vigiemos, e sejamos sóbrios." I Tess. 5:4-6. 

Especialmente importante para a igreja em nosso tempo são 

os ensinamentos do apóstolo sobre este ponto. PPAARRAA  OOSS  QQUUEE  VVIIVVEEMM  

TTÃÃOO  PPRRÓÓXXIIMMOO  DDAA  GGRRAANNDDEE  CCOONNSSUUMMAAÇÇÃÃOO,,  AASS  PPAALLAAVVRRAASS  DDEE  PPAAUULLOO  

DDEEVVEEMM  TTEERR  EELLOOQQÜÜEENNTTEE  FFOORRÇÇAA: "Mas nós, que somos do dia, 

sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e 

tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos 

destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso 

Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer 

vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. I Tess. 

5:8-10.” - Atos dos Apóstolos, pág. 261. 
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Muitos adventistas utilizam textos de Ellen G. White para dizer que depois de 1844 não se pode 

ter nenhuma mensagem baseada em tempo. O principal aparece no Comentário Bíblico Adventista, 

Vol. 7, pág. 971: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entendermos o que isso quer dizer, precisamos ver o contexto. Porém, antes, vamos ao 

texto bíblico, pois esta citação aparece no Comentário Bíblico Adventista para explicar Apocalipse 

10:1 a 11.  

“Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por 

cima de sua cabeça; o rosto era como o sol, e as pernas, como colunas de fogo; e 

tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo, sobre a 

terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e, quando bradou, desferiram os 

sete trovões as suas próprias vozes.” (Apocalipse 10:1 a 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NENHUM PERÍODO DE TEMPO 
APÓS 1.844 

“Esse tempo, que o Anjo mencionou com solene juramento, 

não é o fim da história deste mundo, nem do tempo de graça, mas 

do tempo profético, que precederia o advento de nosso Senhor. 

Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. 

Após o fim desse período de tempo que vai de 1842 a 1844, não 

pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo 

cômputo chega ao outono de 1844.” - (Ms 59, 1900; citado no Comentário 

Bíblico Adventista (SDABC Vol. 7, pág. 971; também citado na Meditação Matinal 

“Cristo Triunfante”, pág. 344 onde menciona ter sido retirado de Manuscript 

Releases, vol. 19, pág. 319-321). The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 

7, pág. 971. 

 

QUEM É ESTE ANJO FORTE? 

“O poderoso Anjo que instruiu  a  João  não  

era ninguém menos que JJeessuuss  CCrriissttoo. Colocando Seu pé 

direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra seca,  mostra  a parte  
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 “A linguagem sugere que o livrinho não estivera sempre aberto. A mensagem simbolizada por 

este anjo abriu o livro para permitir o estudo do seu conteúdo. Que livro poderia ser esse? Parece 

haver apenas uma resposta, pois, quanto se saiba, a única parte das Escrituras que foi fechada ou 

selada foi uma porção do livro de Daniel. Ao profeta foi ordenado definitivamente: „Fecha estas 

palavras e sela este livro até o tempo do fim.‟ Daniel 12:4. Uma vez que esta parte do livro de 

Daniel foi fechada somente até o tempo do fim, segue-se naturalmente que nesse tempo do fim ele 

seria aberto.” As Revelações do Apocalipse, 114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que  está desempenhando nas cenas finais do grande conflito com 

Satanás. Essa posição denota Seu supremo poder e autoridade 

sobre toda a terra. O conflito se tornou mais forte e decidido de 

século em século, e continuará assim até às cenas conclusivas, 

quando a magistral atuação dos poderes das trevas atingir seu 

clímax. Satanás, unido com os homens maus, enganará todo o 

mundo e as igrejas que não recebam o amor da verdade. Mas o 

poderoso Anjo demanda atenção. Ele clama com forte voz. Ele vai 

mostrar o poder e a autoridade de Sua voz para aqueles que se 

uniram com Satanás para se oporem à verdade.” - The Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág. 971. 

 

 

O próprio Jesus é este Anjo forte que desce até a terra 

com um livrinho aberto na mão. 

 

QUE LIVRINHO ERA ESTE? 

“Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as 

profecias registradas por Daniel demandam nossa especial 

atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que 

estamos vivendo. Com elas devem-se ligar os ensinos do último 

livro das Escrituras do Novo Testamento. Satanás tem levado 

muitos a crer que as porções proféticas dos escritos de Daniel e 

João, o revelador, não podem ser compreendidas. Mas a promessa 

é clara de que bênção especial acompanhará o estudo dessas 

profecias. „Os sábios entenderão‟, foi dito com respeito às visões 

de Daniel que deviam ser abertas nos últimos dias.” - Profetas e Reis, 

pág. 547 e 548. 
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 “Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, 

dizendo: Guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. 

 Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita 

para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o 

céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: Já não haverá demora,  mas, nos dias 

da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, 

o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas.”  (Apocalipse 

10:4 a 7)  

Jesus, o Criador do céu, da terra, do mar e tudo o que neles há, afirma que quando o sétimo 

anjo estiver para tocar a sétima trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, ou seja, a segunda vinda 

de Cristo. 

Para não prolongar muito o nosso estudo, não coloquei a seqüência profética das sete trombetas 

descritas em Apocalipse 8, 9 e 11. Mas estamos vivendo nos últimos momentos da sexta trombeta. EE  

aaqquuii  OO  PPRRÓÓPPRRIIOO  JJEESSUUSS  NNOOSS  DDIIZZ  QQUUEE  JJÁÁ  NNÃÃOO  HHAAVVEERRÁÁ  MMAAIISS  DDEEMMOORRAA..  IIssttoo  ccllaarraammeennttee  iinnddiiccaa  

qquuee  ffaallttaa  ppoouuccoo  tteemmppoo  ppaarraa  aa  vvoollttaa  ddee  JJeessuuss..  VViivveemmooss  mmuuiittoo  pprróóxxiimmooss  ddoo  tteemmppoo  ddee  SSuuaa  vviinnddaa..  

 “A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e 

toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. 

Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que desse o livrinho. Ele, então, me falou: Toma-

o e devora-o; certamente, ele será amargo ao teu estômago, mas, na tua boca, doce 

como mel. 

Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e, na minha boca, era doce como 

mel; quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo.”  (Apocalipse 10:8 a 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que mensagem é essa relacionada com o tempo? E o que elas tem a ver com as 

mensagens angélicas? Vejamos cada uma delas:  

 

 

 

 

 

 

“Depois que os sete trovões se pronunciaram, vem a instrução a 

João, assim como a Daniel, a respeito do livrinho: “Guarda em segredo 

as coisas que os sete trovões falaram.” Apocalipse 10:4. Isto está 

relacionado com eventos futuros que serão revelados em sua ordem. 

Daniel estará de pé na sua porção no final dos dias. João vê o livrinho 

aberto. Então as profecias de Daniel têm seu devido lugar na primeira, 

segunda e terceira mensagens angélicas a serem dadas ao mundo. A 

abertura do livrinho foi a mensagem relacionada com o tempo.” - The 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág. 971. 
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 “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para 

pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, 

dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu 

juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.”  

(Apocalipse 14:6 e 7) 

Note que esta mensagem, anunciando que o juízo ou julgamento havia chegado, é a mensagem 

que foi pregada pelos adventistas mileritas e que continua a ser pregada pelos adventistas do sétimo 

dia. Eles têm a mensagem do sábado que ordena a adoração Daquele que fez o céu, e a terra, e o mar, 

e as fontes das águas. 

Esta mensagem começou a ser pregada pouco antes de 1844 e continuará a ser pregada até que 

a última pessoa da terra seja julgada, ou seja, esta mensagem soará até o fechamento da porta da 

Graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que 

tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição.”  

(Apocalipse 14:8) 

“Os cristãos, a exemplo dos antigos edificadores de Babel, volveram-se do evangelho eterno 

para seguirem sua própria diversão, com a teoria da evolução substituindo o relato bíblico da 

criação. Está sendo proclamada hoje, não só nos centros de saber, mas mesmo dos púlpitos. O efeito 

desta moderna teoria evolucionária sobre a crença cristã é tremenda. A fé está sendo sutilmente 

minada.” As Revelações do Apocalipse, 172. 

O cristianismo apostatado está usando as doutrinas de Babilônia. “Cada doutrina falsa 

encontrada na antiga Babilônia – espiritismo, adoração do Sol (a guarda do domingo), astrologia, 

etc., com todos os males que as acompanhavam – pode ser encontrada na moderna Babilônia. 

1ª MENSAGEM ANGÉLICA 

2ª MENSAGEM ANGÉLICA 
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Este é um outro alerta para todo cristão que quer seguir a Cristo hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

“Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém 

adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,  também 

esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e 

será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do 

Cordeiro.  

 A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não têm descanso 

algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer 

que receba a marca do seu nome.”  (Apocalipse 14:9 a 11) 

Esta é uma advertência contra a falsa adoração. Nenhuma mensagem em toda Bíblia é 

tão solene como esta, e vem com especial significado, em vista da apostasia mundial 

profetizada no capítulo 13:16 e 17 de Apocalipse, quando será imposto o decreto dominical, 

ou seja, obediência ao poder apóstata. 

 

 

 

 

 

Isto é, “os que guardam os mandamentos de Deus e (possuem) a fé em Jesus.” 

(Apocalipse 14:12) 

 

 

 

 

 

 

3ª MENSAGEM ANGÉLICA 

“Cristo está vindo pela segunda vez, com poder para salvar. 

Para preparar os seres humanos para este evento, Ele mandou a 

primeira, segunda e terceira  mensagens  angélicas.  Estes  anjos  

representam  aqueles  que   recebem   a verdade, e com poder 

abrem o evangelho para o mundo.” - A Verdade Sobre os Anjos, pág. 247. 
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                1798    1844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÊN. 3:15 

3 MENSAGENS ANGÉLICAS SOANDO 

TEMPO DO FIM 

VOLTA DE JESUS  

Final dos 6.000 
anos de pecado. 

JULGAMENTO EM ANDAMENTO 

CRIAÇÃO 

PECADO  
Início da contagem 

dos 6.000 anos  

6.000 ANOS DE PECADO 

QUE MENSAGEM É ESSA RELACIONADA 
COM TEMPO E QUAL SUA RELAÇÃO 
COM AS MENSAGENS ANGÉLICAS? 

É a mensagem do juízo, do julgamento, que começou a soar 

em 1844 quando terminou a grande linha profética das 2.300 

tardes e manhãs de Daniel 8:14. 

LINHA DO TEMPO 

“João vê o livrinho aberto. Então as profecias de Daniel têm 

seu devido lugar na primeira, segunda e terceira mensagens 

angélicas a serem dadas ao mundo. AA  AABBEERRTTUURRAA  DDOO  LLIIVVRRIINNHHOO  FFOOII  

AA  MMEENNSSAAGGEEMM  RREELLAACCIIOONNAADDAA  CCOOMM  OO  TTEEMMPPOO..  

Os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é profecia; o 

outro revelação; um é o livro selado, o outro, o livro aberto. João 

ouviu os mistérios que os sete trovões proferiram, mas lhe foi 

ordenado não escrevê-los. 
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Agora temos a citação completa, e não apenas uma pequena parte. 

Nesta citação Jesus é apresentado como o poderoso Anjo que realiza um juramento que se 

refere a Apocalipse 10, mas que ainda assim não deixa de ter uma relação com o livro de Daniel, em 

especial com o período das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14.  Apocalipse 10 resume a 

experiência do povo adventista em seu início, que ao basear-se em uma interpretação errada do 

evento que iria se cumprir em 22 de Outubro de 1844 (outono, no hemisfério norte), sofreram uma 

amarga decepção. Ou seja, o livro que era doce como o mel – a mensagem da breve volta de Jesus 

A luz especial dada a João, expressa nos sete trovões, foi a 

descrição dos eventos que ocorreriam sob a primeira e segunda 

mensagens angélicas. Não era o melhor para o o povo conhecer 

estas coisas, porque sua fé deveria ser testada. Na ordem de Deus 

se proclamariam as verdades mais maravilhosas e avançadas. A 

primeira e segunda mensagens angélicas deviam ser proclamadas, 

mas nenhuma luz adicional foi revelada antes que essas 

mensagens tivessem realizado sua obra específica. Isto é 

representado pelo Anjo que está com um pé no mar, proclamando 

com o mais solene juramento que o tempo não se deve prolongar 

mais.” 

“Esse tempo, que o Anjo mencionou com solene juramento 

não é o fim da história deste mundo, nem do tempo de graça, mas do 

tempo profético que precederia o advento de nosso Senhor. Ou seja, 

o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após o fim 

desse período de tempo que vai de 1842 a 1844, não pode haver um 

traçado definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega 

ao outono de 1844.”  (Parte colocada no Comentário Bíblico Adventista e 

usado por muitos para confirmar que não haverá mais nenhuma mensagem 

baseada em tempo.) 

A posição do Anjo, com um pé sobre o mar e outro sobre a 

terra, significa a ampla extenção da proclamação da mensagem. 

Atravessará a vastidão  das  águas  e será proclamada em outros 

países, chegando ao mundo inteiro. A compreensão da verdade, o 

alegre recebimento da mensagem são representados pelo comer do 

livrinho. A verdade acerca do tempo do advento de nosso Senhor 

foi uma preciosa mensagem para nossa alma.” (SDABC Vol. 7, pág. 971) 

“A maior obra a ser feita nesta vida é a preparação para a 

vida futura, para essa vida que se mede com a vida de Deus. Nos 

foi concedido um tempo de prova no qual, apesar das 

dificuldades, podemos cultivar virtudes que nos levarão a uma 

vida mais elevada. O amor puro de um para com outro é exercido 

por aquêles que são participantes da natureza divina.” -  Manuscrip 

Releases, 59, 1900 
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em 1844 – se tornou amargo quando Cristo não voltou na data que esperavam. Esta experiência está 

muito bem descrita no livro O Grande Conflito, a partir do capítulo 17. 

E Apocalipse 10:11 termina dizendo:  

“É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e 

reis.” 

De fato, as mensagens dos três anjos continuam soando, pois... 

 

 

 

Este tema deve ser assunto para nosso estudo também, pois as três mensagens angélicas são 

muito importante para o nosso tempo.  

Assim, posso concluir ao estudar o manuscrito 59 por completo que: 

a)  Em 1844 terminaram os tempos proféticos abrangidos na grande linha de tempo dos 

2300 anos, (que inclui as setenta semanas e todos seus detalhes), ou seja, que ninguém deve 

fazer novos cômputos com base no princípio dia/ano para unir ao período maior (ou total) 

dos 2300 anos. Este período terminou no outono de 1844, e não deve ser juntado a nenhum 

outro. Mesmo porque todos que continuaram a marcar uma nova data para a volta de Cristo 

baseando-se em um possível erro na interpretação profética da profecia de Daniel 8:14, só 

sofreram desapontamento após desapontamento. 

b) Que depois de 1844 ninguém deve fixar datas no sentido em que os mileritas 

aplicaram ao princípio para o dia 22 de Outubro de 1844, como fizeram os Adventistas do 

Primeiro Dia depois, crendo que Cristo voltaria em alguma data exata que estava escondida 

dentro de um período profético.   

Alguns podem argumentar dizendo que a Sra. White diz que a profecia das 2.300 tardes e 

manhãs é “o último período de tempo apresentado na Bíblia”. Já li este texto que aparece na página 

71 do livro Cristo em Seu Santuário e está repetido na página 351 do livro O Grande Conflito. 

Notem o que diz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...estes anjos representam aqueles que recebem a 

verdade, e com poder abrem o evangelho para o mundo.” - 

Letter 79, 1900. 

 

“A experiência dos discípulos que pregaram "o evangelho do 

reino" no primeiro advento de Cristo, teve seu paralelo na 

experiência dos que proclamaram a mensagem de Seu segundo 

advento. Assim como saíram os discípulos a pregar: "O tempo 

está cumprido, o reino de Deus está próximo", Miller e seus 

companheiros proclamaram que o período profético mais longo e 

o último apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar, que o 

juízo estava próximo, e que deveria ser inaugurado o reino eterno. 

A pregação dos discípulos com relação ao tempo, baseava-se nas 

setenta semanas de Daniel  9. A mensagem apresentada por Miller 

e seus companheiros anunciava a terminação dos 2.300 dias de 

Daniel 8:14, dos quais as setenta semanas fazem parte. Cada uma 

dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção 

diversa do mesmo grande período profético. 
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Sobre esses dois textos (que são iguais, mas estão em livros diferentes)  entendemos que quem 

disse que este período de tempo era o último apresentado na Bíblia foi Guilherme Miller e seus 

companheiros. A Sra. White apenas comenta o fato, e ainda diz que eles, além de não 

compreenderem a profecia, cometeram erros. 

Mas lembre que estamos estudando o tempo de acordo com os escritos de Ellen White, e 

talvez, ela não tenha percebido exatamente o que escreveu, como também Daniel e João não 

compreenderam os cumprimentos das profecias que escreveram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme 

Miller e seus companheiros não compreenderam inteiramente o 

significado da mensagem que apresentavam. Erros, que havia 

muito se achavam estabelecidos na igreja, impediam-nos de 

chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da 

profecia.” - Cristo em Seu Santuário, pág. 71. 

 
“Miller e seus companheiros proclamaram que o período 

profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava a 

ponto de terminar, que o juízo estava próximo, e que deveria ser 

inaugurado o reino eterno. A pregação dos discípulos com relação 

ao tempo, baseava-se nas setenta semanas de Daniel 9. A 

mensagem apresentada por Miller e seus companheiros 

anunciava a terminação dos 2.300 dias de Daniel 8:14, dos quais 

as setenta semanas fazem parte. Cada uma dessas pregações se 

baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo 

grande período profético. 

Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e 

seus companheiros não compreenderam inteiramente o 

significado da mensagem que apresentavam. Erros, que havia 

muito se achavam estabelecidos na igreja, impediam-nos de 

chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da 

profecia.” - O Grande Conflito, pág. 351. 

“A profecia tem estado a cumprir-se, ponto por ponto. Quanto 

mais firmes estivermos sob a bandeira da mensagem do terceiro 

anjo, tanto mais claro havemos de compreender a profecia de 

Daniel; pois o Apocalipse é o suplemento de Daniel. Quanto mais 

plenamente aceitarmos a luz apresentada pelo Espírito Santo 

mediante os consagrados servos de Deus, tanto mais profundas e 

seguras, mesmo como o trono eterno, parecerão as verdades da 

profecia antiga; teremos a certeza de que homens de Deus 

falaram segundo foram inspirados pelo Espírito Santo. Os 

próprios homens devem estar sob a influência do  Espírito  Santo  

a  fim  de  compreenderem suas declarações mediante os profetas. 

EESSSSAASS  MMEENNSSAAGGEENNSS  FFOORRAAMM  DDAADDAASS,,  NNÃÃOO  PPAARRAA  AAQQUUEELLEESS  QQUUEE  

EENNUUNNCCIIAARRAAMM  AASS  PPRROOFFEECCIIAASS,,  MMAASS  PPAARRAA  NNÓÓSS  QQUUEE  VVIIVVEEMMOOSS  EENNTTRREE  AASS  

CCEENNAASS  DDEE  SSEEUU  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO..”” - Mensagens Escolhidas, vol. 2, pág. 114. 
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A própria Sra. White nos diz que devemos nos precaver quanto a marcar datas para a volta de 

Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deus pôs sob o Seu domínio os tempos e as estações. E por 

que nos não concedeu Deus esse conhecimento? Porque se no-lo 

concedesse, não faríamos dele uso correto. Desse conhecimento 

resultaria um estado de coisas tal entre nosso povo que retardaria 

grandemente a obra de Deus na preparação de um povo que 

subsista no grande dia que está para vir. Não nos devemos 

absorver com especulações relativas aos tempos e estações que 

Deus não revelou. Jesus mandou que os discípulos "vigiassem", 

mas não por um tempo determinado. Seus seguidores devem estar 

na situação de quem espera as ordens do seu comandante; devem 

vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que se aproxima o 

tempo da vinda do Senhor; mas NNIINNGGUUÉÉMM  PPOODDEERRÁÁ  PPRREEDDIIZZEERR  

JJUUSSTTAAMMEENNTTEE  QQUUAANNDDOO  CCHHEEGGAARRÁÁ  EESSSSEE  TTEEMMPPOO,,  PPOORRQQUUEE  

""DDAAQQUUEELLEE  DDIIAA  EE  HHOORRAA  NNIINNGGUUÉÉMM  SSAABBEE"". Mat. 24:36. Não podereis 

dizer que Ele virá daqui a um ano, ou dois, ou cinco anos, nem 

deveis postergar a Sua vinda com declarar que não se dará antes 

de dez ou vinte anos. ... Não nos é dado saber o tempo definido, 

nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de 

Cristo.” - Review and Herald, 22/03/1892, Evangelismo, pág. 221. 

 

OO  TTEEMMPPOO  EEXXAATTOO  DDAA  VVIINNDDAA  DDEE  NNOOSSSSOO  SSEENNHHOORR,,  DDIIZZ  AA  

BBÍÍBBLLIIAA,,  AACCHHAA--SSEE  AALLÉÉMM  DDOO  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  DDOOSS  MMOORRTTAAIISS.. Mesmo 

os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação, 

não sabem o dia nem a hora. "Porém daquele dia e hora ninguém 

sabe, nem os anjos do Céu, mas unicamente Meu Pai." Mat. 

24:36.” - Testemunhos Seletos, vol. 1, pág. 504. 

 

“Não pertencemos à classe de PPEESSSSOOAASS  QQUUEE  DDEEFFIINNEEMM  OO  EEXXAATTOO  

PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  TTEEMMPPOO  QQUUEE  DDEECCOORRRREERRÁÁ  AANNTTEESS  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  VVIINNDDAA  DDEE  

JJEESSUUSS com poder e grande glória. Alguns marcaram certo tempo, 

e quando esse tempo passou, seu espírito presunçoso não aceitou a 

repreensão, e eles têm marcado diversas outras datas; numerosos 

fracassos caracterizaram-nos, porém, como falsos profetas.  

"As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus; porém 

as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre." 

Deut. 29:29. A despeito do fato de haver falsos profetas, também 

há os que pregam a verdade segundo é apresentada nas 

Escrituras. Com profundo ardor e com genuína fé, movidos pelo 

Espírito Santo, eles estão incitando  mentes  e  corações,  

mostrando-lhes  que  estamos vivendo perto da segunda vinda de 

Cristo, mas o dia e a hora de Seu aparecimento acham-se fora do 

alcance da compreensão humana; pois "daquele dia e hora nin- 
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Não parece ser isso um tanto contraditório? 

Não se sabe nem o dia, nem a hora... e por isso não devemos estudar? 

Ellen G. White está dizendo sobre definir o TEMPO EXATO para a volta de Jesus.  

Leiam o que ela escreveu sobre o assunto no livro O Grande Conflito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceberam?  

 

 

guém sabe, nem os anjos dos Céus, nem o Filho, mas unicamente 

Meu Pai". Mat. 24:36. 
Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história 

deste mundo. "Este evangelho do reino será pregado em todo o 

mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." 

Mat. 24:14. AA  PPRROOFFEECCIIAA  SSEE  CCUUMMPPRREE  RRAAPPIIDDAAMMEENNTTEE..  MMAAIISS,,  MMUUIITTOO  

MMAAIISS  DDEEVVEE  SSEERR  DDIITTOO  AACCEERRCCAA  DDEESSTTEESS  AASSSSUUNNTTOOSS  TTRREEMMEENNDDAAMMEENNTTEE  

IIMMPPOORRTTAANNTTEESS..  PPEERRTTOO  EESSTTÁÁ  OO  DDIIAA  EEMM  QQUUEE  SSEERRÁÁ  DDEECCIIDDIIDDOO  PPAARRAA  

SSEEMMPPRREE  OO  DDEESSTTIINNOO  DDEE  TTOODDAA  AALLMMAA..  EESSSSEE  DDIIAA  DDOO  SSEENNHHOORR  MMUUIITTOO  SSEE  

AAPPRREESSSSAA..” - Fundamentos da Educação Cristã, pág. 335. 

 

"Daquele dia e hora ninguém sabe", era o argumento mais 

freqüentemente aduzido pelos que rejeitavam a fé do advento.  

A passagem é: "Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os 

anjos do Céu, nem o Filho, mas unicamente Meu Pai." Mat. 

24:36. Uma explicação clara e harmoniosa desta passagem era 

apresentada pelos que aguardavam o Senhor, e o emprego 

errôneo que da mesma faziam seus oponentes foi claramente 

demonstrado. Estas palavras foram proferidas por Cristo na 

memorável conversação com os discípulos, no Monte das 

Oliveiras, depois que Ele, pela última vez, Se afastou do templo. 

Os discípulos haviam feito a pergunta: "Que sinal haverá de Tua 

vinda e do fim do mundo?" Jesus lhes deu sinais, e disse: 

"Quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às 

portas." Mat. 24:3 e 33. NNÃÃOO  SSEE  DDEEVVEE  AADDMMIITTIIRR  QQUUEE  UUMMAA  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSEENNHHOORR  DDEESSTTRRUUAA  OOUUTTRRAA..  CCOONNQQUUAANNTTOO  NNIINNGGUUÉÉMM  

SSAAIIBBAA  OO  DDIIAA  OOUU  AA  HHOORRAA  DDEE  SSUUAA  VVIINNDDAA,,  SSOOMMOOSS  IINNSSTTRRUUÍÍDDOOSS    QQUUAANNTTOO    

ÀÀ    SSUUAA    PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE,,    EE    IISSTTOO  NNOOSS  ÉÉ  EEXXIIGGIIDDOO  SSAABBEERR..  

 

Demais, é-nos ensinado que DDEESSAATTEENNDDEERR  ÀÀ  AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA  OOUU  

RREECCUUSSAARR  SSAABBEERR  AA  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE  DDOO  AADDVVEENNTTOO  DDOO  SSAALLVVAADDOORR,,  SSEERR--

NNOOSS--ÁÁ  TTÃÃOO  FFAATTAALL  CCOOMMOO  FFOOII  AAOOSS  QQUUEE  VVIIVVEERRAAMM  NNOOSS  DDIIAASS  DDEE  NNOOÉÉ  OO  

NNÃÃOO  SSAABBEERR  QQUUAANNDDOO  VVIIRRIIAA  OO  DDIILLÚÚVVIIOO..” - O Grande Conflito, pág. 370. 

 

NNOOSS  ÉÉ  EEXXIIGGIIDDOO  SSAABBEERR  AA  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE  DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS.. 
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E será fatal se não a soubermos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não devemos ser contados entre aqueles escarnecedores descritos por Pedro e sobre os quais a  

Sra White escreveu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Paulo fala de uma classe para a qual o aparecimento do 

Senhor há de ser surpresa. "O dia do Senhor virá como o ladrão 

de noite; pois que quando disserem: Há paz e segurança; então 

lhes sobrevirá repentina destruição, ... e de modo nenhum 

escaparão." Mas ele diz aos que atendem à advertência do 

Salvador: "Vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele 

dia vos surpreenda como um ladrão; porque todos vós sois filhos 

da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas." I 

Tess. 5:2-5. 

MMOOSSTTRROOUU--SSEE  AASSSSIIMM  QQUUEE  AASS  EESSCCRRIITTUURRAASS  NNÃÃOO  OOFFEERREECCEEMM  

GGAARRAANNTTIIAA  AAOOSS  HHOOMMEENNSS  QQUUEE  PPEERRMMAANNEECCEEMM  EEMM  IIGGNNOORRÂÂNNCCIIAA  CCOOMM  

RREELLAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE  DDAA  VVIINNDDAA  DDEE  CCRRIISSTTOO. Aqueles, porém, 

que unicamente desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, 

fechavam os ouvidos a esta explicação; e as palavras - "Daquele 

dia e hora ninguém sabe" - continuaram a ser repetidas pelos 

audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de 

Cristo.” - O Grande Conflito, pág. 371. 

 

“Olhando através dos séculos para o fim do tempo, Pedro foi 

inspirado a esboçar as condições que prevaleceriam no mundo 

antes da segunda vinda de Cristo. "Nos últimos dias virão 

escarnecedores", escreveu, "andando segundo as suas próprias 

concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da Sua vinda? 

Porque desde que os pais dormiram todas as  coisas permanecem 

como desde o princípio da criação." II Ped. 3:3 e 4. Mas "quando 

disserem: Há paz e segurança; então lhes sobrevirá repentina 

destruição". I Tess. 5:3. Nem todos, porém, seriam enganados 

pelos ardis do inimigo. AAOO  AAPPRROOXXIIMMAARR--SSEE  OO  FFIIMM  DDEE  TTOODDAASS  AASS  

CCOOIISSAASS    TTEERRRREESSTTRREESS,,      HHAAVVEERRIIAA    FFIIÉÉIISS    CCAAPPAAZZEESS    DDEE    DDIISSCCEERRNNIIRR    OOSS  

SSIINNAAIISS  DDOOSS  TTEEMMPPOOSS.. Conquanto um grande número de professos 

crentes negasse a sua fé por suas obras, haveria um remanescente 

que perseveraria até o fim. 

Pedro conservou viva em seu coração a esperança da volta 

de Cristo, e assegurou à igreja a certeza do cumprimento da 

promessa do Salvador: "Se Eu for, e vos preparar lugar, virei 

outra vez, e vos levarei para Mim mesmo." João 14:3. Aos 

provados e fiéis a vinda de Cristo poderia parecer estar sendo 

demasiado dilatada, mas o apóstolo assegurou-lhes: "O Senhor 

não retarda a Sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; 

mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se 

percam, senão que todos venham a arrepender-se.     Mas o dia do 
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Assim sendo, continuemos nosso estudo fazendo as seguintes perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

Existe.  

Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com 

grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a Terra, e 

as obras que nela há, se queimarão. 

"Havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos 

convém ser em santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-

vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se 

desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? Mas nós, segundo 

a Sua promessa, aguardamos novos céus e nova Terra, em que 

habita a justiça. 

"Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que 

dEle sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende 

por salvação a longanimidade de nosso Senhor; como também o 

nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que 

lhe foi dada. ... Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, 

guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais 

juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza; antes 

crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, 

Jesus Cristo." II Ped. 3:11-18.” - Atos dos Apóstolos, pág. 537. 

 

“DDEEVVEEMMOOSS  CCOOMMPPRREEEENNDDEERR  OO  TTEEMMPPOO  EEMM  QQUUEE  

VVIIVVEEMMOOSS..  NNÃÃOO  OO  CCOOMMPPRREEEENNDDEEMMOOSS  NNEEMM  PPEELLAA  MMEETTAADDEE.. Não o 

apreendemos pela metade. Meu coração treme dentro de mim 

quando penso qual o inimigo que temos a defrontar e quão 

pobremente nos achamos preparados para defrontá-lo. As provas 

dos filhos de Israel, e sua atitude justamente antes da vinda de 

Cristo, foram-me apresentadas repetidamente para ilustrar a 

posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda 

vinda de Cristo - como o inimigo procurou toda ocasião para 

assumir o controle da mente dos judeus, e hoje procura ele cegar 

a mente dos servos de Deus, a fim de que não sejam capazes de 

discernir a preciosa verdade.” - Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 406. 

 

EEmm  qquuee  tteemmppoo  eessttaammooss  vviivveennddoo??   

QQuuaannddoo  tteerrmmiinnaarrããoo  ooss  sseeiiss  mmiill  aannooss?? 

CCoommoo  ssee  ppooddee  iinniicciiaarr  uummaa  ccoonnttaaggeemm  ccoonnffiiáávveell?? 

EExxiissttee  aallgguumm  mmaarrccoo  pprrooffééttiiccoo  qquuee  mmaarrccaa  oo  iinníícciioo  ddaa  ccoonnttaaggeemm?? 
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É possível determinar o tempo da entrada do pecado no mundo. Mas não podemos dizer a data 

com precisão, embora possamos chegar muito próximo dela (claro que o conceito de próximo pode 

variar de pessoa para pessoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, 

não pense ele, nem por um momento, que não há necessidade de 

inteira e contínua pesquisa das Escrituras em busca de maior luz. 

Como um povo, somos convidados individualmente ao estudo da 

profecia. Devemos observar atentamente, a fim de distinguir 

qualquer raio de luz que Deus nos apresente. Devemos apanhar os 

primeiros clarões da verdade; e, mediante estudo apoiado pela 

oração, se poderá obter mais intensa luz, a qual poderá ser 

apresentada aos outros. 

Quando o povo de Deus está à vontate, satisfeito com a luz 

que já possui, podemos estar certos de que Ele os não favorecerá. 

É sua vontade que eles marchem sempre avante, recebendo a 

sempre crescente luz que para eles brilha. A atitude atual da 

igreja não agrada a Deus. Tem-se introduzido uma confiança em 

si mesmos que os tem levado a não sentir nenhuma necessidade de 

mais verdade e maior luz. Vivemos numa época em que Satanás 

opera à direita e à esquerda, em nossa frente e por trás de nós; e 

todavia, como um povo, estamos dormindo. Deus deseja que se 

faça ouvir uma voz despertando Seu povo para a ação.” – Jesus 

Meu Modelo,  pág. 108. 
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Esta é a pergunta que fiz no início do livro e agora vamos em busca da resposta. 

Para respondê-la, vou fazer algumas perguntas sobre o que já estudamos: 

Em que data Jesus foi batizado? 

A resposta é... no ano 27 d.C. 

Muito bem! 

Como você pode ter certeza disso? 

Porque estudamos a profecia de Daniel 8 e 9. E dentro desta profecia havia um período de 70 

semanas, ou 490 anos, dentro do qual estava previsto o batismo (a unção) de Jesus. 

“SSEETTEENNTTAA  SSEEMMAANNAASS  EESSTTÃÃOO  DDEETTEERRMMIINNAADDAASS  SSOOBBRREE  OO  TTEEUU  PPOOVVOO e sobre a tua santa 

cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a 

iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o 

Santo dos Santos.”  (Daniel 9:24) 

Setenta semanas do período dos 2.300 dias (Daniel 8:14) se destinavam ao povo de Daniel, ou 

seja aos judeus. De fato eram 490 anos, pois estas eram semanas proféticas (conf. Ezeq. 4:6 e 7). 

Estes 490 anos (Daniel 9:24) eram a parte inicial do grande período de tempo da profecia dos 

2.300 anos, como foi visto anteriormente. 

A contagem de tempo se inicia com o decreto para a reconstrução de Jerusalém emitido por 

Artarxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C. 

 

2300 ANOS (tardes e manhãs) 

 

                                     

 

457 a.C. 

””AATTÉÉ  AAOO  UUNNGGIIDDOO,,  AAOO  PPRRÍÍNNCCIIPPEE,,  SSEETTEE  SSEEMMAANNAASS  EE  SSEESSSSEENNTTAA  EE  DDUUAASS  SSEEMMAANNAASS;;””   

(Daniel 9:25) 

 

 

 

 

490 anos (70 semanas) 

 QUANDO O PECADO  
ENTROU NO PLANETA TERRA 14 

Até o ungido, ao Príncipe (Jesus Cristo) haveriam 7 semanas + 62 semanas. 

77  SSEEMMAANNAASS      ==  4499  DDIIAASS  PPRROOFFÉÉTTIICCOOSS  ((AANNOOSS)) 

6622  SSEEMMAANNAASS  ==  443344  DDIIAASS  PPRROOFFÉÉTTIICCOOSS  ((AANNOOSS)) 

IISSTTOO  DDÁÁ  UUMM  TTOOTTAALL  DDEE  448833  AANNOOSS.. 
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Se contarmos a partir de 457 a.C. (a data em que se inicia o período profético) chegaremos ao 

ano 27 d.C.  

2300 ANOS (tardes e manhãs) 

 

                                     

 

457 a.C.                                              27d.C. 

483 anos (69 semanas) 

                             

OO  QQUUEE  OOCCOORRRREEUU  NNOO  AANNOO  2277  DD..CC..?????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito Santo. Mateus descreve a cena em que Jesus veio para 

ser batizado e João Batista não queria batizar a Jesus porque se achava indigno: 

“Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém 

cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis 

que se Lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo 

sobre Ele.”  (Mateus 3:15 e 16)  

Nesta ocasião, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo que desceu como pomba e o próprio Deus 

estava presente. 

Lucas também descreve o episódio: 

“E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus; e, estando 

ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea 

490 anos (70 semanas) 
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como pomba; e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me 

comprazo.”  (Lucas 3:21 e 22) 

Esta foi a data em que Jesus foi ungido. Ou seja no ano 27 d.C., exatamente 483 anos 

depois de 457 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta data me impressiona, pois Deus queria que soubéssemos, sem nenhuma dúvida, que Jesus 

foi batizado foi nesse ano.  

Lucas descreve a unção de Cristo, bem como a data do evento. 

“O tempo do primeiro advento e de alguns dos principais 

eventos relacionados com as funções da vida do Salvador, foi feito 

conhecido pelo anjo Gabriel a Daniel. "Setenta semanas", disse o 

anjo, "estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa 

cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e 

para expiar a iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e 

a profecia, e para ungir o Santo dos santos." Dan. 9:24. Um dia na 

profecia representa um ano. Núm. 14:34; Ezeq. 4:6. As setenta 

semanas, ou quatrocentos e noventa dias, representam 

quatrocentos e noventa anos. É dado um ponto de partida para 

este período: "Sabe e entende: desde a saída da ordem para 

restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o Príncipe, sete 

semanas, e sessenta e duas semanas" (Dan. 9:25), sessenta e nove 

semanas, ou quatrocentos e oitenta e três anos. A ordem para 

restaurar e edificar Jerusalém, completada pelo decreto de 

Artaxerxes Longímano (Esd. 6:14; 7:1 e 9), entrou em vigor no 

outono de 457 a.C. Partindo desta data os quatrocentos e oitenta e 

três anos se estendem até o outono de 27 d.C. De acordo com a 

profecia, este período devia alcançar o Messias, o Ungido. Em 27 

d.C., Jesus recebeu em Seu batismo a unção do Espírito Santo, e 

pouco depois deu início ao Seu ministério. Então foi proclamada a 

mensagem: "O tempo está cumprido." Mar. 1:15.” – Profetas e Reis,  

pág. 698 e 699. 

 

“A palavra "Messias" significa o "Ungido". No outono do 

ano 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João, e recebeu a 

unção do Espírito. O apóstolo Pedro testifica que "Deus ungiu a 

Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude". Atos 10:38. 

E o próprio Salvador declarou: "O Espírito do Senhor é sobre 

Mim, pois que Me ungiu para evangelizar os pobres." Luc. 4:18. 

Depois de Seu batismo Ele foi para a Galiléia, "pregando o 

evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido". 

Mar. 1:14 e 15. :14.” – O Grande Conflito,  pág. 327. 
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“No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos 

governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da 

região da Ituréia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes 

Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele 

percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando batismo de arrependimento 

para remissão de pecados.”  (Lucas 3:1 a 3) 

Percebe como é importante essa data? Ela é extremamente detalhada para que não fique 

dúvidas quanto a data do batismo de Jesus. É  por isso que temos certeza sobre o cálculo do restante 

da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é tão preciosa para nós Adventistas do Sétimo Dia.  

MMaass  oo  qquuee  iissssoo  tteemm  aa  vveerr  ccoomm  aa  eennttrraaddaa  ddoo  ppeeccaaddoo  nnoo  ppllaanneettaa?? 

Nesta data, logo após ser batizado... 

“Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo 

Espírito, no deserto, durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo.”  (Lucas 4:1 e 

2) 

Após o batismo, no ano 27 d.C., Jesus foi para o 

deserto aonde foi tentado pelo Diabo. Ou seja...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra data importante é a morte de Jesus na cruz, pois a mesma profecia dizia: 

“Depois das sessenta e duas semanas, será morto o Ungido e já não estará... Ele 

fará firme aliança com muitos, por uma semana; na metade da semana, fará cessar o 

sacrifício e a ofertas de manjares.”  (Daniel 9:26 e 27) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JJEESSUUSS  FFOOII  TTEENNTTAADDOO  

PPEELLOO  DDIIAABBOO  

NNOO  AANNOO  2277  DD..CC.. 

 

QUANDO O UNGIDO (JESUS) 
FOI MORTO? 

"Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de 

manjares." Dan. 9:27. NNOO  AANNOO  3311  DDEE  NNOOSSSSAA  EERRAA, três anos e meio 

depois de Seu batismo, nosso Senhor foi crucificado.” - Cristo em Seu 

Santuário, pág. 56. 
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Baseado nestas datas, vejamos o que o Espírito de Profecia diz sobre estes acontecimentos e 

que relação elas podem ter com o início do pecado na Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que você entendeu ao ler este texto? 

  

Entendi que haviam passado quatro mil anos desde aquele dia em que Adão e Eva pecaram e 

Deus pronunciou a promessa descrita em Gênesis 3:15:  

 

JJEESSUUSS  FFOOII  CCRRUUCCIIFFIICCAADDOO  NNOO  AANNOO  3311  DD..CC.. 

 

“Sobre as margens do Jordão a voz do Céu, acompanhada 

pela manifestação da excelente glória, proclamou que Cristo é o 

Filho do Eterno. Satanás estava prestes a encontrar-se 

pessoalmente com o Chefe do reino, que ele veio para vencer. Se 

falhasse, sabia que estava perdido. Portanto, o poder de suas 

tentações estava de acordo com a grandeza do objeto que ele 

ganharia ou perderia. PPOORR  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS,,  ddeessddee  aa  

ddeeccllaarraaççããoo  ffeeiittaa  aa  AAddããoo  ddee  qquuee  aa  sseemmeennttee  ddaa  mmuullhheerr  ffeerriirriiaa  aa  

ccaabbeeççaa  ddaa  sseerrppeennttee,,  eellee  ttiinnhhaa  eessttaaddoo  ppllaanneejjaannddoo  ssuuaa  mmaanneeiirraa  ddee  

aattaaqquuee.. 

Lançou mão de todos os esforços para vencer no apetite a 

Cristo, que suportou as mais cruciantes dores da fome. A vitória 

ganha destinava-se não somente a ser um exemplo para os que 

caíssem sob o poder do apetite, mas para qualificar o Redentor na 

obra especial de alcançar as profundezas da tristeza humana. Pela 

experiência própria quanto à força das tentações de Satanás, os 

sofrimentos e enfermidades humanas, Ele saberia como socorrer 

aqueles que estariam dispostos a ajudar-se a si mesmos.” - No 

Deserto da Tentação, pág. 95. 
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“Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua 

descendência e a sua descendência; esta te ferirá a 

cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” 

 

 

 

Se me fundamentar apenas nesta citação de Ellen White,  chego a conclusão que no ano 27 d.C. 

o mundo completou quatro mil anos de pecado e poderíamos preencher a linha do tempo dessa 

maneira:  

 

 

 

 

 

     

                     

4.000 ANOS 2.000 ANOS 

      27 d.C.                                       1798   1844 

 

 

 

Olhando apenas esta citação diriamos que: 

1. O pecado ocorreu no ano 3.973 a.C. 

2. Que desde 1.798 estamos vivendo no “Tempo do Fim”. 

3. Que desde 1.844 o julgamento dos seres humanos que já viveram está em andamento 

no Céu e a qualquer momento pode se iniciar o julgamento dos que estão vivos. 

4.  E que Cristo voltaria no ano 2.027. 

Contudo, antes de fazer uma afirmação como esta, vamos analisar outros textos para ver se isso 

faz sentido.  

Primeiramente, destacarei alguns outros textos que apóiam esta conclusão: 

 

TTEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  

JJEESSUUSS  

GÊN. 3:15 

3 MENSAGENS ANGÉLICAS  

SOANDO 

VOLTA DE JESUS  

Final dos 6.000 
anos de pecado. 

JULGAMENTO  
EM ANDAMENTO 

CRIAÇÃO 

PECADO  
Início da contagem 

dos 6.000 anos  

TEMPO DO FIM 

6.000 ANOS DE PECADO 

LINHA DO TEMPO 
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Que coisa fantástica, não é verdade? Com este texto do livro O Desejado de Todas as Nações a 

conclusão continua válida: Cristo entrou no deserto quando a raça humana já tinha 4.000 anos de 

degeneração pelo pecado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a 

lei de Deus era injusta, e não podia ser obedecida. Cristo devia 

redimir, em nossa humanidade, a falha de Adão. Quando este fora 

vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos 

efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita 

varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. 

Achava-se circundado das glórias do Éden, e em comunicação 

diária com seres celestiais. NNÃÃOO  AASSSSIIMM  QQUUAANNTTOO  AA  JJEESSUUSS,,  QQUUAANNDDOO  

PPEENNEETTRROOUU  NNOO  DDEESSEERRTTOO  PPAARRAA  MMEEDDIIRR--SSEE  CCOOMM  SSAATTAANNÁÁSS..  PPOORR  

QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  EESSTTIIVVEERRAA  AA  RRAAÇÇAA  AA  DDEECCRREESSCCEERR  EEMM  FFOORRÇÇAASS  

FFÍÍSSIICCAASS,,  VVIIGGOORR  MMEENNTTAALL  EE  MMOORRAALL;; e Cristo tomou sobre Si as 

fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia 

salvar o homem das profundezas de sua degradação.” - O Desejado 

de Todas as Nações, pág. 117. 

“NNOO  DDEESSOOLLAADDOO  DDEESSEERRTTOO Ele não estava em posição 

favorável para suportar as tentações de Satanás, como estava 

Adão quando foi tentado no Éden. OO  FFIILLHHOO  DDEE  DDEEUUSS  HHUUMMIILLHHOOUU--

SSEE  AA  SSII  MMEESSMMOO  EE  TTOOMMOOUU  AA  NNAATTUURREEZZAA  HHUUMMAANNAA  AAPPÓÓSS  AA  

HHUUMMAANNIIDDAADDEE  TTEERR--SSEE  DDEESSVVIIAADDOO  DDOO  ÉÉDDEENN  PPOORR  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS,,  

DDOO  SSEEUU  EESSTTAADDOO  OORRIIGGIINNAALL  DDEE  PPUURREEZZAA  EE  RREETTIIDDÃÃOO.. O pecado  fez  

por  séculos  suas  terríveis  marcas sobre a humanidade; e a 

degeneração física, mental e moral prevaleceu em toda a família 

humana.  

Quando Adão foi assaltado pelo tentador no Éden, estava 

sem a  mancha  do pecado. Achava-se na força de perfeita 

varonilidade. Todos os órgãos e faculdades do seu ser estavam 

igualmente desenvolvidos e harmoniosamente equilibrados. 

CCRRIISSTTOO,,  NNOO  DDEESSEERRTTOO  DDAA  TTEENNTTAAÇÇÃÃOO, ficou no lugar de Adão 

para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo 

VVEENNCCEEUU  EEMM  FFAAVVOORR  DDOO  PPEECCAADDOORR,,  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  AAPPÓÓSS  

AADDÃÃOO  DDAARR  AASS  CCOOSSTTAASS  ÀÀ  LLUUZZ  DDEE  SSEEUU  LLAARR.. Separada da presença de 

Deus, a família humana afastou-se mais e mais, em cada geração 

sucessiva, da pureza e sabedoria originais, e do conhecimento que 

Adão possuía no Éden. Cristo herdou os pecados e enfermidades 

humanos como existiam quando Ele veio à Terra para ajudar o 

homem. Em favor da humanidade, com as fraquezas do homem 

caído sobre Si, enfrentou as tentações de Satanás em todos os 

pontos em que o homem podia ser assaltado.” - No Deserto da 

Tentação, pág. 39. 
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Mais uma citação afirmando que Cristo venceu no deserto 4.000 anos depois de Adão ser 

expulso do paraíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este texto diz que durante 4.000 anos Satanás trabalhou contra o governo de Deus. E a 

humanidade já estava separada de Deus por 4.000 anos (desde que saíram do jardim do Éden). A 

data em que completou 4.000 anos foi quando Cristo entrou no deserto aonde foi tentado, mas saiu 

vitorioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Adão e Eva, no Éden, foram colocados sob circunstâncias 

bem favoráveis. Tinham o privilégio da comunhão com Deus e os 

anjos. Estavam livres da condenação do pecado. A luz de Deus e 

dos anjos estava com eles e ao redor deles. O Autor da vida era o 

seu professor. Mas eles caíram sob o poder e tentações do 

manhoso inimigo. PPOORR  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  SSAATTAANNÁÁSS  TTIINNHHAA  

TTRRAABBAALLHHAADDOO  CCOONNTTRRAA  OO  GGOOVVEERRNNOO  DDEE  DDEEUUSS e obtivera força e 

experiência de tal prática. 

Os homens caídos não tinham as vantagens de Adão no 

Éden. TTIINNHHAAMM  EESSTTAADDOO  SSEEPPAARRAADDOOSS  DDEE  DDEEUUSS  PPOORR  QQUUAATTRROO  MMIILL  

AANNOOSS.. A sabedoria para entender e o poder para resistir às 

tentações de Satanás tinham-se tornado cada vez menores. Até 

parecia que Satanás reinava triunfantemente sobre a Terra. 

O apetite e a paixão, o amor ao mundo e os pecados 

insolentes foram as grandes ramificações do mal, das quais 

cresceram muitas espécies de crime, violência e corrupção. 

Satanás foi vencido no seu objetivo de dominar a Cristo consoante 

ao apetite. EE  AAQQUUII,,  NNOO  DDEESSEERRTTOO,,  CCRRIISSTTOO  AALLCCAANNÇÇOOUU  AA  VVIITTÓÓRRIIAA  EEMM  

FFAAVVOORR  DDAA  HHUUMMAANNIIDDAADDEE,, justamente no ponto do apetite, tornando 

possível ao homem, no tempo futuro, em Seu nome, vencer a força 

do apetite em seu próprio benefício.” - No Deserto da Tentação, pág. 57. 

 

“CCRRIISSTTOO,,  NNOO  EERRMMOO  DDEESSEERRTTOO,,  NNÃÃOO  SSEE  AACCHHAAVVAA  EEMM  PPOOSSIIÇÇÃÃOO  

TTÃÃOO  FFAAVVOORRÁÁVVEELL  PPAARRAA  RREESSIISSTTIIRR  ÀÀSS  TTEENNTTAAÇÇÕÕEESS  DDEE  SSAATTAANNÁÁSS, como 

Adão quando foi tentado no Éden. OO  FFIILLHHOO  DDEE  DDEEUUSS  HHUUMMIILLHHOOUU--

SSEE  EE  TTOOMMOOUU  AA  NNAATTUURREEZZAA  HHUUMMAANNAA,,  DDEEPPOOIISS  DDEE  HHAAVVEERR  AA  RRAAÇÇAA  

VVAAGGUUEEAADDOO  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  FFOORRAA  DDOO  ÉÉDDEENN  EE  DDOO  SSEEUU  EESSTTAADDOO  

OORRIIGGIINNAALL  DDEE  PPUURREEZZAA  EE  RREETTIIDDÃÃOO.. O pecado tinha imposto seus 

terríveis estigmas ao gênero humano, por séculos; e a 

degenerescência física, mental e moral prevalecia por toda a 

família humana. 

Quando Adão, no Éden, foi assaltado pelo tentador, estava 

ele sem a mancha do pecado. Subsistia diante de Deus na força de 

sua perfeição. Todos os órgãos e faculdades de seu ser achavam-se 

desenvolvidos uniformemente, equilibrados e harmônicos. 
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CCRRIISSTTOO,,    NNOO    DDEESSEERRTTOO    DDAA    TTEENNTTAAÇÇÃÃOO,  ficou  no  lugar  de  

Adão  para suportar a prova a que ele deixou de resistir. AALLII  

CCRRIISSTTOO  VVEENNCCEEUU  EEMM  LLUUGGAARR  DDOO  PPEECCAADDOORR,,  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  

DDEEPPOOIISS  DDEE  AADDÃÃOO  VVOOLLVVEERR  CCOOSSTTAASS  ÀÀ  LLUUZZ  DDEE  SSEEUU  LLAARR..  Separada  da  

presença  de  Deus,  a  família humana,  a  cada geração sucessiva, 

estivera se afastando mais e mais, da pureza, sabedoria e 

conhecimento originais, que Adão possuía no Éden. Cristo 

suportou os pecados e fraquezas da raça humana tais como 

existiam quando Ele veio à Terra para ajudar o homem. Em favor 

da raça, tendo sobre Si as fraquezas do homem caído, devia Ele 

resistir às tentações de Satanás em todos os pontos em que o 

homem seria tentado.” - Mensagens Escolhidas – Vol. 1, pág. 267. 

 

CCRRIISSTTOO,,    NNOO    DDEESSEERRTTOO    DDAA    TTEENNTTAAÇÇÃÃOO,  ficou  no  lugar  de  

Adão  para suportar a prova a que ele deixou de resistir. AALLII  

CCRRIISSTTOO  VVEENNCCEEUU  EEMM  LLUUGGAARR  DDOO  PPEECCAADDOORR,,  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  

DDEEPPOOIISS  DDEE  AADDÃÃOO  VVOOLLVVEERR  CCOOSSTTAASS  ÀÀ  LLUUZZ  DDEE  SSEEUU  LLAARR..  Separada  da  

presença  de  Deus,  a  família humana,  a  cada geração sucessiva, 

estivera se afastando mais e mais, da pureza, sabedoria e 

conhecimento originais, que Adão possuía no Éden. Cristo 

suportou os pecados e fraquezas da raça humana tais como 

existiam quando Ele veio à Terra para ajudar o homem. Em favor 

da raça, tendo sobre Si as fraquezas do homem caído, devia Ele 

resistir às tentações de Satanás em todos os pontos em que o 

homem seria tentado.” - Mensagens Escolhidas – Vol. 1, pág. 267. 

 

“Adão e Eva, no Éden, foram postos nas mais favoráveis 

circunstâncias. Tinham o privilégio de manter comunhão com 

Deus e com os anjos. Não estavam sob a condenação do pecado. A 

luz de Deus e dos anjos estava com eles e a sua volta. O Autor de 

sua existência era seu professor. Caíram, porém, sob o poder e as 

tentações do astucioso inimigo. Por QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS estivera 

Satanás a operar contra o governo de Deus e dessa prática 

obtivera força e experiência. OOSS  HHOOMMEENNSS  CCAAÍÍDDOOSS  NNÃÃOO  TTIINNHHAAMM  AASS  

VVAANNTTAAGGEENNSS  QQUUEE  TTEEVVEE  AADDÃÃOO  NNOO  ÉÉDDEENN..  TTIINNHHAAMM  EESSTTAADDOO  AA  

SSEEPPAARRAARR--SSEE  DDEE  DDEEUUSS  PPOORR  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS.. Haviam 

diminuído mais e mais a sabedoria para compreender as tentações 

de Satanás e o poder para a elas resistir, a ponto de parecer que 

Satanás reinava triunfante na Terra. O apetite e paixão, o amor 

ao mundo e aos pecados insolentes, eram os grandes ramos do 

mal, dos quais brotava toda espécie de crime, violência e 

corrupção.” - Mensagens Escolhidas – Vol. 1, pág. 280. 
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Tanto o primeiro texto mostra que quando Cristo entrou no deserto o homem já havia vagueado 

4.000 anos fora do Éden, como também o segundo texto que fala do grande conflito durante 4.000 

anos, pois o ser humano já estava separado de Deus por 4.000 anos. 

Depois falando sobre a vitória de Cristo, Ellen White menciona que Cristo venceu em lugar do 

pecador, 4.000 anos depois de Adão sair do paraíso. 

No capítulo 39 do livro Mensagens Escolhidas, falando sobre a primeira tentação de Cristo, a 

Palavra Inspirada diz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui existe uma diferença em relação às outras citações. Ela fala que a transgressão da lei de 

Deus já durava mais de quatro mil anos. Mas considerem comigo que ela incluiu aí  os  anjos.  E  é  

óbvio que os anjos (caídos) transgrediram a lei de Deus antes de Adão e Eva. E se levarmos isto em 

conta, continua válida a data de 4.000 anos de pecado em 27 d.C.  

E no mesmo capítulo, na página 279, o pensamento se confirma, pois ela está falando sobre a 

primeira tentação de Cristo. O conflito em questão aqui se refere à Terra, e mais específicamente ao 

deserto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Satanás tivera tão grande êxito em enganar os anjos de 

Deus, e na queda do nobre Adão, que pensava que na humilhação 

de Cristo ele teria êxito em vencê-Lo. Considerava com prazerosa 

exultação o resultado das tentações e o AAUUMMEENNTTOO  DDOO  PPEECCAADDOO  NNAA  

CCOONNTTÍÍNNUUAA  TTRRAANNSSGGRREESSSSÃÃOO  DDAA  LLEEII  DDEE  DDEEUUSS  PPOORR  MMAAIISS  DDEE  

QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS.. Tinha operado a ruína de nossos 

primeiros pais e trazido ao mundo pecado e morte, levando à 

destruição multidões de todos os séculos, países e classes. Por seu 

poder controlara cidades e nações até que seu pecado provocasse a 

ira de Deus para destruí-los por fogo, água, terremotos, espada, 

fome e pestilência. Por sua sutileza e seus esforços incansáveis 

controlara ele o apetite e despertara e fortalecera as paixões tão 

tremendamente que desfigurara e quase obliterara a imagem de 

Deus no homem. A dignidade física e moral deste foi destruída em 

tão alto grau, que ele trazia apenas uma pálida semelhança com o 

dignificado Adão no Éden, quanto ao caráter e à nobre perfeição 

das formas.” - Mensagens Escolhidas – Vol. 1, pág. 269. 

“Cristo sabia que Satanás era mentiroso desde o princípio, e 

precisou de grande domínio próprio para ouvir as proposições 

daquele enganador insultante, sem repreender imediatamente suas 

atrevidas afirmações. Esperava Satanás provocar o Filho de Deus, 

levando-O a empenhar-Se em controvérsia com ele; e esperava 

que, assim, em Sua fraqueza extrema e agonia de espírito, 

alcançasse vantagem sobre Ele. Pretendia perverter as palavras de 

Cristo e reclamar vantagem, chamando a seu auxílio seus anjos 

caídos a fim de empregarem o máximo de seu poder para 

prevalecer contra Ele e vencê-Lo. 
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Vamos a outro texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste texto, do livro O Desejado de Todas as Nações, entendemos que Satanás induziu o 

homem ao pecado, e tão logo isto ocorreu, Deus colocou em ação o plano da redenção exposto ao 

homem em Gênesis 3:15. E quando Cristo estava no deserto da tentação a luta já prosseguia por 

4.000 anos. 

O Salvador do mundo não teve controvérsia com Satanás, 

que fora expulso do Céu porque não mais era digno de um lugar 

ali. Aquele que pôde influenciar os anjos de Deus contra seu 

Supremo Soberano, e contra o Filho, seu amado Comandante, e 

atrair a simpatia desses anjos, era capaz de qualquer engano. 

QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  EESSTTIIVVEERRAA  AA  GGUUEERRRREEAARR  CCOONNTTRRAA  OO  GGOOVVEERRNNOO  

DDEE  DDEEUUSS,, e não perdera nada de sua habilidade ou poder para 

tentar e enganar.” - Mensagens Escolhidas – Vol. 1, pág. 279. 

“Era desígnio divino colocar as coisas numa base de 

segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se 

concedesse tempo a Satanás para desenvolver os seus princípios, o 

fundamento de seu sistema de governo. Pretendera serem os 

mesmos superiores aos princípios divinos. Deu-se tempo para que 

os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo 

Universo celestial. 

SSAATTAANNÁÁSS  IINNDDUUZZIIUU  OO  HHOOMMEEMM  AAOO  PPEECCAADDOO,,  EE  OO  PPLLAANNOO  DDEE  

RREEDDEENNÇÇÃÃOO  EENNTTRROOUU  EEMM  VVIIGGOORR..  PPOORR  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS,,  EESSTTEEVVEE  

CCRRIISSTTOO  TTRRAABBAALLHHAANNDDOO  PPEELLOO  RREEEERRGGUUIIMMEENNTTOO  DDOO  HHOOMMEEMM,,  EE  

SSAATTAANNÁÁSS  PPOORR  SSUUAA  RRUUÍÍNNAA  EE  DDEEGGRRAADDAAÇÇÃÃOO.. E o Universo celestial 

contemplava tudo. 

Ao vir Jesus ao mundo, o poder de Satanás voltou-se 

contra Ele. Desde o tempo em que aqui apareceu, como a 

Criancinha de Belém, manobrou o usurpador para promover Sua 

destruição. Por todos os meios possíveis, procurou impedir Jesus 

de desenvolver infância perfeita, imaculada varonilidade, um 

ministério santo e sacrifício irrepreensível. Foi derrotado, porém. 

Não pôde levar Jesus a pecar. Não O conseguiu desanimar, ou 

desviá-Lo da obra para cuja realização viera ao mundo. Do 

deserto ao Calvário, foi açoitado pela tempestade da ira de 

Satanás, mas quanto mais impiedosa era ela, tanto mais firme Se 

apegava o Filho de Deus à mão de Seu Pai, avançando na 

ensangüentada vereda. Todos os esforços de Satanás para oprimi-

Lo e vencê-Lo, só faziam ressaltar, mais nitidamente, a pureza de 

Seu caráter.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 759. 
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Mas existe um trecho aqui que diz que a luta foi dura “do deserto ao Calvário”. Ou seja, do ano 

27 ao 31, o tempo do ministério de Cristo aqui na Terra. 

E eu estou chamando a atenção para este texto porque o próximo fala de quatro mil anos 

próximo à morte de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste texto temos o momento da Santa Ceia, na noite em que Jesus seria traído. No outro dia 

ele seria crucificado. Era o ano 31 d.C., e aqui diz que por meio do sacrifício de Cristo, o sistema de 

símbolos, ou a morte de cordeiros que iniciou no dia em que Adão e Eva pecaram (Gênesis 3:15), 

terminou. E então vem o texto que mostra que durante 4.000 anos este símbolo apontara para a morte 

de Jesus Cristo. Estaria dizendo aqui que o ano em que completaria a contagem de 4.000 anos de 

pecado na Terra seria o ano 31 d.C.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; e, 

tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o Meu  

corpo  que  é  partido  por  vós; fazei isto em memória de Mim. 

Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, 

dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no Meu sangue; fazei  

isto  todas  as vezes que beberdes, em memória de Mim. Porque 

todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice 

anunciais a morte do Senhor, até que venha." I Cor. 11:23-26. 

Cristo Se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas 

duas grandes festas. EELLEE,,  OO  IIMMAACCUULLAADDOO  CCOORRDDEEIIRROO  DDEE  DDEEUUSS,,  

EESSTTAAVVAA  PPAARRAA  SSEE  AAPPRREESSEENNTTAARR  CCOOMMOO  OOFFEERRTTAA  PPEELLOO  PPEECCAADDOO,,  EE  

QQUUEERRIIAA    AASSSSIIMM    LLEEVVAARR  AA  TTEERRMMOO  OO  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  EE  

CCEERRIIMMÔÔNNIIAASS  QQUUEE  PPOORR  QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  AAPPOONNTTAARRAA  ÀÀ  SSUUAA  

MMOORRTTEE.. Ao comer a páscoa com Seus discípulos, instituiu em seu 

lugar o  serviço que havia de comemorar Seu grande sacrifício. 

Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que 

Cristo estabeleceu devia ser observado por Seus seguidores em 

todas as terras e por todos os séculos.” - O Desejado de Todas as Nações, 

pág. 652. 

 

"Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de 

manjares." Dan. 9:27. NNOO  AANNOO  3311  DDEE  NNOOSSSSAA  EERRAA,,  TTRRÊÊSS  AANNOOSS  EE  MMEEIIOO  

DDEEPPOOIISS  DDEE  SSEEUU  BBAATTIISSMMOO,,  NNOOSSSSOO  SSEENNHHOORR  FFOOII  CCRRUUCCIIFFIICCAADDOO..  CCOOMM  OO  

GGRRAANNDDEE  SSAACCRRIIFFÍÍCCIIOO  OOFFEERREECCIIDDOO  SSOOBBRREE  OO  CCAALLVVÁÁRRIIOO,,  TTEERRMMIINNOOUU  

AAQQUUEELLEE  SSIISSTTEEMMAA  CCEERRIIMMOONNIIAALL  DDEE  OOFFEERRTTAASS,,  QQUUEE  DDUURRAANNTTEE  

QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  HHAAVVIIAAMM  AAPPOONNTTAADDOO  PPAARRAA  OO  CCOORRDDEEIIRROO  DDEE  

DDEEUUSS..  O tipo alcançou o antítipo, e todos os sacrifícios e ofertas 

daquele sistema cerimonial deveriam cessar. 

As setenta semanas, ou 490 anos, especialmente conferidas 

aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Naquele tempo, 

pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do 

evangelho, pelo martírio de Estêvão e perseguição aos seguidores 

de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao  
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Neste texto temos algumas informações muito importantes. Primeiro, o Espírito de Profecia 

confirma a interpretação profética e as datas que estudamos. As 70 semanas como 490 anos 

terminando no ano 34; a data do batismo de Jesus no ano 27 e a morte de Jesus no ano 31. 

Mas neste texto a idéia que temos é de que o ano em que terminou os 4.000 anos de pecado na 

Terra foi o ano da morte de Jesus, ou seja 31 d.C. 

A Sra. White parece estar falando aqui de forma aproximada, e de fato, existem outros textos 

que parecem falar de aproximadamente 4.000 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é um texto que menciona Jesus aceitando a humanidade quando já o pecado havia atuado 

na terra por aproximadamente 4.000 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela 

perseguição a fugir de Jerusalém, "iam por toda parte, 

anunciando a Palavra”. Atos 8:4” - Cristo em Seu Santuário, pág. 56. 

 

“A história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas a 

"profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de 

Deus". Rom. 11:33. Maravilhamo-nos do sacrifício do Salvador em 

trocar o trono do Céu pela manjedoura, e a companhia dos anjos 

que O adoravam pela dos animais da estrebaria. O orgulho e 

presunção humanos ficam repreendidos em Sua presença. Todavia, 

esse passo não era senão o princípio de Sua maravilhosa 

condescendência. Teria sido uma quase infinita humilhação para o 

Filho de Deus, revestir-Se da natureza humana mesmo quando 

Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas JJEESSUUSS  

AACCEEIITTOOUU  AA  HHUUMMAANNIIDDAADDEE  QQUUAANNDDOO  AA  RRAAÇÇAA  HHAAVVIIAA  SSIIDDOO  

EENNFFRRAAQQUUEECCIIDDAA  PPOORR    QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS  DDEE  PPEECCAADDOO..  Como 

qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da  

grande  lei  da  hereditariedade.  O  que estes resultados foram, 

manifesta-se na história de Seus ancestrais terrestres. Veio com 

essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações, e 

dar-nos o exemplo de uma vida impecável.” - O Desejado de Todas as 

Nações, pág. 48 e 49. 

 

“E Paulo disse: "Se os mortos não ressuscitam, também 

Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa 

fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que 

dormiram em Cristo estão perdidos." I Cor. 15:16-18. Se durante 

QQUUAATTRROO  MMIILL  AANNOOSS os justos tivessem à sua morte ido 

diretamente para o Céu, como poderia Paulo ter dito que se não 

há ressurreição "os que dormiram em Cristo estão perdidos"? 

Não seria necessário ressurreição.” - O Grande Conflito, pág. 546. 
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Aqui a Sra. Ellen White também dá a idéia de aproximação dos 4.000 anos de pecado próximo à 

ressurreição de Cristo. 

E agora? 

Quando realmente teria se completado o período de 4.000 anos de pecado sobre a terra? 

Esta é uma pergunta difícil de ser respondida com segurança, mas  estou convencido de que 

seria  entre o ano 27 e o ano 31 de nossa era. 

Mas continuemos a nossa busca para definirmos o tempo em que estamos vivendo. 

 Em outro texto da Sra Ellen G. White vemos as respectivas datas proféticas de Daniel 8 e 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de 

manjares." NNOO  AANNOO  3311  DDEE  NNOOSSSSAA  EERRAA,,  TTRRÊÊSS  AANNOOSS  EE  MMEEIIOO  DDEEPPOOIISS  DDEE  

SSEEUU  BBAATTIISSMMOO,,  NNOOSSSSOO  SSEENNHHOORR  FFOOII  CCRRUUCCIIFFIICCAADDOO..  CCOOMM  OO  GGRRAANNDDEE  

SSAACCRRIIFFÍÍCCIIOO  OOFFEERREECCIIDDOO  SSOOBBRREE  OO  CCAALLVVÁÁRRIIOO,,  TTEERRMMIINNOOUU  AAQQUUEELLEE  

SSIISSTTEEMMAA  CCEERRIIMMOONNIIAALL  DDEE  OOFFEERRTTAASS,,  QQUUEE  DDUURRAANNTTEE  QQUUAATTRROO  

MMIILL  AANNOOSS  HHAAVVIIAAMM  AAPPOONNTTAADDOO  PPAARRAA  OO  CCOORRDDEEIIRROO  DDEE  

DDEEUUSS.. O tipo alcançou o antítipo, e todos os sacrifícios e ofertas 

daquele sistema cerimonial deveriam cessar. 

AASS  SSEETTEENNTTAA  SSEEMMAANNAASS,,  OOUU  449900  AANNOOSS,,  EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE  

CCOONNFFEERRIIDDAASS  AAOOSS  JJUUDDEEUUSS,,  TTEERRMMIINNAARRAAMM,,  CCOOMMOO  VVIIMMOOSS,,  NNOO  AANNOO  3344.. 

Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua 

recusa do evangelho, pelo martírio de Estêvão e perseguição aos 

seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais 

restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, 

forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, "iam por toda 

parte, anunciando a Palavra". Filipe desceu à cidade de Samaria 

e pregou a Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o 

evangelho ao centurião de Cesaréia, Cornélio, que era temente a 

Deus; e o ardoroso Paulo, ganho à fé cristã, foi incumbido de 

levar as alegres novas "aos gentios de longe". Atos 8:4 e 5; 22:21. 

AATTÉÉ  AAQQUUII,,  CCUUMMPPRRIIRRAAMM--SSEE  DDEE  MMAANNEEIIRRAA  

SSUURRPPRREEEENNDDEENNTTEE  TTOODDAASS  AASS  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  DDAASS  

PPRROOFFEECCIIAASS  EE  FFIIXXAA--SSEE  OO  IINNÍÍCCIIOO  DDAASS  SSEETTEENNTTAA  SSEEMMAANNAASS,,  

IINNQQUUEESSTTIIOONNAAVVEELLMMEENNTTEE,,  NNOO  AANNOO  445577  AANNTTEESS  DDEE  CCRRIISSTTOO,,  EE  

SSEEUU  TTEERRMMOO  NNOO  AANNOO  3344  DDEE  NNOOSSSSAA  EERRAA.. Por estes dados não há 

dificuldade em achar-se o final dos 2.300 dias. Tendo sido as 

setenta semanas - 490 dias - separadas dos 2.300 dias, ficaram 

restando 1.810 dias. Depois do fim dos 490 dias os 1.810 dias 

deveriam ainda cumprir-se. Contando do ano 34 de nossa era, 

1.810 anos se estendem a 1844. Conseqüentemente, os 2.300 dias 

de Daniel 8:14 terminam em 1844. Ao expirar este grande período 

profético, "o santuário será purificado", segundo o testemunho do 

anjo de Deus. Deste modo foi definitivamente indicado o tempo da 

purificação do santuário, que quase universalmente se acreditava 

ocorresse por ocasião do segundo advento.” - O Grande Conflito, pág. 

328. 

 



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que quero chamar a sua atenção é que as profecias estão matemáticamente corretas, e mesmo 

que no caso de nossa incapacidade de precisar exatamente o momento da entrada do pecado do 

mundo, chego a uma conclusão que me deixa muito feliz: 

 

 

 

  

 

 

G. Edward Reíd em seu livro “Even At The Door” faz um sumário da visão que Ellen White 

tinha com respeito a idade da terra e da duração dos eventos do grande conflito. 

“Nós podemos afirmar que ela acreditava que:  

 O tempo é esboçado como uma corrente de eventos em torno de 6.000 anos. 

 Jesus não poderia voltar antes de 1798. 

 Jesus agiu no tempo exato. 

 Deus colocou pessoas e circunstâncias no lugar em que o tempo havia sido 

determinado. 

 Jesus viveu na terra 4.000 anos depois de Adão. 

 O grande conflito que tem transcorrido na terra por quase 6.000 anos logo terminará. 

 Nós estamos vivendo em meio as cenas finais da história da terra. 

 Quando os 6.000 anos se passarem, todos terão feito sua decisão, terá então, chegado 

o tempo para Deus vindicar a autoridade de Sua desprezada  lei, Cristo quebrou os 

grilhões de Satanás e deixou os prisioneiros livres, o trabalho de ruína de Satanás 

terminou para sempre, agora as criaturas de Deus estão para sempre livres da 

EEssttaammooss  vviivveennddoo  mmuuiittoo  pprróóxxiimmoo  ddoo  ffiinnaall  ddooss  66..000000  aannooss  ddee  

ppeeccaaddoo  nneessttaa  tteerrrraa.. 

EEssttaammooss  vviivveennddoo  mmuuiittoo  pprróóxxiimmoo  ddaa  sseegguunnddaa  vviinnddaa  ddee  CCrriissttoo.. 
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presença e tentações de Satanás, tudo o que se perdeu é restaurado, e agora o 

propósito original de Deus na criação da terra está completado. 

 O plano de Deus para o homem e para a terra está seguindo o grande relógio do 

tempo. 

 O tempo quase chegou ao fim; e 

 A terra ficará desolada durante o milênio.” Even At The Door, pág. 169. 

 

Creio que diante de tudo que estudamos até agora podemos afirmar com segurança que 

CCHHEEGGOOUU  AA  HHOORRAA!!!!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

MMaass  ppeennssee  uumm  ppoouuccoo:: 

1. O mais importante não é a data, mas o evento. 

2. Mais importante do que saber o momento exato para a volta de Jesus é estar preparado para 

ir com Ele. 

3. A porta da graça se fechará bem antes da volta de Jesus (assim indicam outros períodos 

proféticos da Bíblia). 

4. Talvez o mais importante seria saber o dia de nossa morte. Pois aí sim, sela-se a escolha que 

cada um faz para a vida ou morte eterna. 

5. Se fosse possível, o mais importante seria conhecer a data do fechamento da porta da graça 

para mim, pois também aí será o dia em que se definirá de que lado eu estou. 

6. Quando as pragas, descritas em Apocalipse forem derramadas sobre a Terra, se entende que 

todos fizeram sua escolha no grande conflito: ao lado de Jesus ou de Satanás. As pragas de 

acordo com Apocalipse cairão durante o período de um ano (Apoc. 18:8). 
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7. Agora que eu tenho esta informação eu tenho maior responsabilidade de me preparar e levar 

outros a se prepararem também. 

8. Preparar-se de acordo com a parábola das dez virgens significa buscar o óleo do Espírito 

Santo em bastante quantidade para que não falte nestes últimos dias. 

“Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.”  

(Isaías 55:6) 

Chegará o momento em que as pessoas buscarão a Deus e sua Palavra (como as virgens loucas 

da parábola o fizeram em busca de azeite nos últimos momentos) mas não encontrarão. 

9. Como não sabemos a data exata da Volta de Jesus somos exortados a estarmos vigilantes 

todo o tempo. E como já disse, a volta de Jesus para mim ou para você pode ser hoje ou 

amanhã, porque nossa vida pode cessar a qualquer momento. 

  

10.  

 

 

 

 

 

 

                

4.000 ANOS 2.000 ANOS 

      27 / 31 d.C.                                       1798   1844 

 

 

 

 

Olhando para o nossa Linha de Tempo, vvooccêê  tteemm  ccoonnsscciiêênncciiaa  aaggoorraa  ddoo  tteemmppoo  eemm  qquuee  eessttaammooss  

vviivveennddoo?? 

 

 

 

 

 

Final dos 4.000 anos 

de pecado na Terra. 

FECHAMENTO DA 

PORTA DA GRAÇA 

2277  ––  TTEENNTTAAÇÇÃÃOO  

DDEE  JJEESSUUSS  

3311  ––  MMOORRTTEE    

DDEE  JJEESSUUSS  

GÊN. 3:15 

3 MENSAGENS  

ANGÉLICAS  

SOANDO 

JULGAMENTO  
EM ANDAMENTO 

CRIAÇÃO 

PECADO  
Início da contagem 

dos 6.000 anos  

VOLTA DE JESUS  

Final dos 6.000 
anos de pecado. 

6.000 ANOS DE PECADO 

TEMPO DO FIM 

LINHA DO TEMPO 

Mesmo sem saber a data exata da volta de Cristo,  

VVOOCCÊÊ  PPEERRCCEEBBEE  QQUUEE  EESSTTAAMMOOSS  NNOO  FFIIMM  DDOO  TTEEMMPPOO  DDOO  FFIIMM??  
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TTuuddoo  iinnddiiccaa    qquuee  CCHHEEGGOOUU  AA  HHOORRAA.. 

OOUU  SSEEJJAA,,  EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  MMUUIITTOO  PPRRÓÓXXIIMMOO  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  VVIINNDDAA  DDEE  CCRRIISSTTOO.. Ou deveria 

dizer que estamos vivendo muito próximo ao fechamento da porta da graça? 

Ainda vivemos no tempo em que podemos escolher ficar ao lado de Cristo, mas chegará o dia 

em que todos já fizeram a sua decisão. Aqueles que escolheram o lado do inimigo, não poderão mais 

mudar, estarão para sempre perdidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Veja no apêndice, no final do livro, a relação de textos onde o período de 4.000 anos é mencionado.) 

 

 

 

 

 

Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos 

profetas, enviou seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis 

que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.”  

(Apocalipse 22:6 e 7) 

 

 

“Antes, porém, de vir aquele dia, Deus adverte os homens 

quanto ao que há de suceder. Em todos os tempos, Suas 

advertências têm sido dadas. Alguns acreditaram na Palavra de 

Deus e obedeceram às suas orientações, livrando-se, assim, dos 

juízos que caíram sobre os incrédulos e desobedientes. 

Antes de destruir o mundo pelo dilúvio, Deus ordenou a 

Noé: "Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que 

tens sido justo diante de Mim no meio desta geração." Gên. 7:1. 

Noé obedeceu e foi salvo. Antes da destruição de Sodoma, os anjos 

trouxeram a Ló a seguinte mensagem: "Levantai-vos, saí deste 

lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade." Gên. 19:14. Ló 

atendeu à advertência e foi salvo. 

Assim, também, agora somos advertidos a respeito da 

segunda vinda de Cristo e da destruição que sobrevirá ao mundo 

e todos os que derem ouvidos às advertências serão salvos. 

Quando Cristo vier nas nuvens do céu, os justos hão de exclamar: 

"Eis que Este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos 

salvará." Isa. 25:9. 

Como não sabemos o tempo exato de Sua vinda, somos 

exortados a vigiar: "Bem-aventurados aqueles servos a quem o 

Senhor, quando vier, os encontre vigilantes." Luc. 12:37.” - Vida de 

Jesus, pág. 180. 
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Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. 

Nosso coração anseia ver o brilho de Sua luz. 

Ma o dias vão passando, meses e anos vêm e vão 

E Jesus não aparece, temos esperado em vão? 

 

Os sinais vão se cumprindo, com incrível precisão. 

Nossa fé esta segura na divina inspiração. 

Já esta chegando o dia, quando Deus se erguerá  

Do Seu trono de Justiça e a Jesus então dirá: 

 

Filho, vai. Chegou a hora. 

Filho, vai sem mais demora 

Vai buscar os meus amados 

E traz de volta aqueles por quem você morreu 

Filho, vai. Agora basta. 

‘Stá provado o mal não presta. 

Chega de esperar, a saudade dói demais! 

Já preparei a casa, já preparei a mesa. 

Filho me traz de vota, 

Quem criei, quem perdi e na cruz resgatei. 

 

Se você já foi tentado a descrer ou desistir, 

Isso é obra do engano, para fazer você cair. 

Já está chegando o dia, quando Deus Se erguerá  

Do Seu trono de Justiça e a Jesus então dirá: 

 

Filho, vai. Chegou a hora. 

Filho, vai sem mais demora 

Vai buscar os meus amados 

E traz de volta aqueles por quem você morreu 

Filho, vai. Agora basta. 

‘Stá provado o mal não presta. 

Chega de esperar, a saudade dói demais! 

Já preparei a casa, já preparei a mesa. 

Filho me traz de vota, 

Quem criei, quem perdi e na cruz resgatei. 

 

 

 

CHEGOU A HORA 
Jader Santos 
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Mateus 24 apresenta o grande sermão profético de Jesus. No verso 29, Jesus disse: “Logo em 

seguida à tribulação daqueles dias (O período de perseguição de 1260 anos pela Ponta Pequena de 

Daniel 7, que durou de 538 a 1798.), o sol escurecerá...”  Este sinal realmente ocorreu, mas no dia 

19 de maio de 1780.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Jesus antecipou em dezoito anos esse sinal e fez cessar a perseguição vinte e cinco anos 

antes, será que ele também não poderia fazer o mesmo agora com o tempo de seu retorno à terra? 

Em Mateus 24 os discípulos perguntaram a Jesus: 

“Díze-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da 

consumação do século.”  (Mateus 24:3) 

“Aos olhos dos quatro discípulos, era como se a destruição do templo e o fim do mundo por 

ocasião da vinda de Cristo fossem um só acontecimento. Eles supunham que tão-somente o fim do 

mundo poderia ocasionar a destruição daquele edifício, que era a sede principal da adoração ao 

Deus verdadeiro.  Os comentarístas bíblicos, de forma geral, concordam que Jesus mesclou, em Sua 

 JESUS PODERIA ANTECIPAR 
A SUA VOLTA?  15 

Porque será que Jesus  

antecipou o final da tribulação daqueles dias? 

 

“Na palestra do Salvador com Seus discípulos, no monte das 

Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da 

igreja – os 1260 anos da perseguição papal, relativamente aos 

quais prometera Ele ser abreviada a tribulação – mencionou 

Jesus certos acontecimentos que precederiam Sua vinda, e fixou o 

tempo em que o primeiro destes deveria ser testemunhado: 

“Naqueles dias, depois daquela aflição, o Sol escurecerá, e a Lua 

não dará a sua luz.” S. Marcos 13:24. OOSS  11..226600  DDIIAASS,,  OOUU  AANNOOSS,,  

TTEERRMMIINNAARRAAMM  EEMM  11779988..  UUMM  QQUUAARRTTOO  DDEE  SSÉÉCCUULLOO  AANNTTEESS,,  AA  PPEERRSSEEGGUUIIÇÇÃÃOO  

TTIINNHHAA  CCEESSSSAADDOO  QQUUAASSEE  IINNTTEEIIRRAAMMEENNTTEE.. Em seguida a esta 

perseguição, segundo as palavras de Cristo, o Sol deveria 

escurecer-se. A 19 de maio de 1780 cumpriu-se esta profecia.” - O 

Grande Conflito, pág. 305. 
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resposta, informações relativas ao fim do templo e ao fim do mundo. Sem dúvida, até certo ponto, 

ocorreu tal mistura de informações.”  Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, 18. 

“Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, 

no lugar santo (quem lê entenda), então, os que estiverem na Judéia fujam para os 

montes; quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa; e quem 

estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem 

grávidas e das que amamentarem naqueles dias! 

Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado; porque nesse 

tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem 

havido e nem haverá jamais. 

Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo; mas, por causa 

dos escolhidos, tais dias serão abreviados. 

Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! Ou: Ei-lo ali! Não acrediteis; 

porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios 

para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vo-lo tenho predito. 

Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto!, não saiais. Ou: Ei-lo no 

interior da casa!, não acrediteis. 

Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, 

assim há de ser a vinda do Filho do Homem.”  (Mateus 24:15 a 27) 

“Em sua resposta, Jesus fez referência ao “abominável da desolação de que falou o profeta 

Daniel” (S. Mateus 24:15). Outra expressão equivalente é “abominação desoladora”, que é 

utilizada em Daniel pela Versão almeida Revista e Atualizada. Quando observamos quão 

precisamente se cumpriram as profecias de Cristo com respeito à queda de Jerusalém, ocorrida no 

ano 70 d.C., nossa confiança no cumprimento das profecias referentes aos dias atuais também é 

fortalecida. Tal fato é muito importante, pois a abominação desoladora tem uma aplicação aos 

nossos dias, assim como teve na queda de Jerusalém.” Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, 

24. 

“NNÃÃOO  TTIIVVEESSSSEEMM  AAQQUUEELLEESS  DDIIAASS  SSIIDDOO  AABBRREEVVIIAADDOOSS, ninguém seria 

salvo; mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.” (Mateus 24:22) 

 

 

 

 

Creio que sim. E este é apenas um dos motivos pelo qual não podemos fixar uma data exata 

para a Volta de Jesus. 

 

 

 

 

 

Não poderia este texto também ser aplicado aos nossos dias? Ou 

seja, por amor aos escolhidos não poderia Ele abreviar o tempo de sua 

vinda? 
 

“Essas lições são para nosso benefício. Necessitamos firmar 

nossa fé em Deus, pois justamente diante de nós está um tempo de 

prova para toda pessoa. Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, 

anunciou os terríveis juízos que precederiam Sua segunda vinda. 

EEmmbboorraa  eessssaass  pprrooffeecciiaass  ttiivveesssseemm  uumm  ccuummpprriimmeennttoo  ppaarrcciiaall  ppoorr  

ooccaassiiããoo  ddaa  ddeessttrruuiiççããoo  ddee  JJeerruussaalléémm,,  TTEERRÃÃOO  UUMMAA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  

MMAAIISS  DDIIRREETTAA  NNOOSS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  DDIIAASS..””  --  Manuscrito 100, 1893 – 

Cristo Triunfante, pág. 315. 
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Outro motivo é o fato de que cada um será julgado individualmente. E se é assim, o seu 

julgamento será em momento diferente do meu. E a sua sentença pode ser diferente da minha.  

O julgamento não é por atacado. 

 “Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.”  (Romanos 

14:12) 

“Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, 

para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.”  

(II Coríntios 5:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No capítulo 69 do livro O Desejado de Todas as Nações, a Sra. White dedica todo o espaço 

falando sobre os sinais da segunda vinda descritos por Cristo em Mateus 24. E ela menciona aí que o 

dia da volta de Cristo seria abreviado. Ela mostra que  o discurso de Cristo “...foi dado, não para os 

discípulos somente, mas para os que haveriam de viver nas últimas cenas da história terrestre.” O 

Desejado de Todas as Nações, pág. 631. E muito embora eu vá considerar apenas alguns trechos deste 

capítulo, eu o aconselho a lê-lo todo. (Mesmo porque já citei partes desse texto anteriormente.) 

“Nas Escrituras se apresentam verdades que se relacionam 

especialmente com nosso próprio tempo. As profecias das 

Escrituras apontam ao período justamente anterior à aparição do 

Filho do Homem, e aqui suas advertências e ameaças se aplicam 

preeminentemente. OOSS  PPEERRÍÍOODDOOSS  PPRROOFFÉÉTTIICCOOSS  DDEE  DDAANNIIEELL,,  

EEXXTTEENNDDEENNDDOO--SSEE    AATTÉÉ    MMEESSMMOO    ÀÀ    VVÉÉSSPPEERRAA    DDAA    GGRRAANNDDEE    CCOONNSSUUMMAAÇÇÃÃOO,,    

AARRRROOJJAAMM    UUMM  DDIILLÚÚVVIIOO  DDEE  LLUUZZ  SSOOBBRREE  OOSS  EEVVEENNTTOOSS    QQUUEE  EENNTTÃÃOO  

AACCOONNTTEECCEERRÃÃOO.. O livro do Apocalipse está também cheio de 

advertências e instruções para a última geração. O amado João, 

sob a inspiração do Espírito Santo, retrata as terríveis e 

estremecedoras cenas conectadas com o término da história da 

terra, e apresenta os deveres e perigos do povo de Deus. Ninguém 

necessita permanecer na ignorância, ninguém necessita estar sem 

preparação para a vinda do dia de Deus.” - Review and Herald, 

25/09/1883. 

OLHAR, VIGIAR E ORAR 
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Ela mostra como Jesus descreveu os sinais do fim de Jerusalém e também os sinais da Volta de 

Jesus. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Depois de dar os sinais de Sua vinda, Cristo disse: 

"Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus 

está perto." Luc. 21:31. "Olhai, vigiai e orai." Mar. 13:33. DDeeuuss  

sseemmpprree  tteemm  ddaaddoo  aaooss  hhoommeennss  aaddvveerrttêênncciiaa  ddooss  jjuuíízzooss  ppoorr  vviirr..  

AAqquueelleess  qquuee  ttiivveerraamm  fféé  nnaa  mmeennssaaggeemm  ppoorr  EEllee  eennvviiaaddaa  ppaarraa  sseeuu  

tteemmppoo,,  ee  aaggiirraamm  sseegguunnddoo  ssuuaa  fféé,,  eemm  oobbeeddiiêênncciiaa  aaooss  SSeeuuss  

mmaannddaammeennttooss,,  eessccaappaarraamm  aaooss  jjuuíízzooss  qquuee  ccaaíírraamm  ssoobbrree  ooss  

ddeessoobbeeddiieenntteess  ee  iinnccrréédduullooss.. A Noé veio a palavra: "Entra tu e 

toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de Mim." 

Gên. 7:1. Noé obedeceu, e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: 

"Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a 

cidade." Gên. 19:14. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros 

celestes, e foi salvo. Assim os discípulos de Cristo tiveram aviso da 

destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal 

da próxima ruína, e fugiram da cidade, escaparam à destruição. 

Assim AAGGOORRAA  EESSTTAAMMOOSS  DDAANNDDOO  AAVVIISSOO  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  VVIINNDDAA  DDEE  

CCRRIISSTTOO  EE  DDAA  DDEESSTTRRUUIIÇÇÃÃOO  IINNPPEENNDDEENNTTEE  SSOOBBRREE  OO  MMUUNNDDOO..  OOSS  QQUUEE  

OOUUVVIIRREEMM  AA  AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA,,  SSEERRÃÃOO  SSAALLVVOOSS.. 

CCOOMMOO  NNÃÃOO  SSAABBEEMMOOSS  OO  TTEEMMPPOO  EEXXAATTOO  DDEE  SSUUAA  

VVIINNDDAA,,  SSOOMMOOSS  AADDVVEERRTTIIDDOOSS  AA  VVIIGGIIAARR..  "Bem-aventurados 

aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando!" 

Luc. 12:37 e 42. Os que vigiam, à espera da vinda do Senhor, não 

aguardam em ociosa expectativa. A expectação da vinda do 

Senhor fará os homens temerem-nO, bem como aos Seus juízos 

contra a transgressão. Deve despertá-los para o grande pecado de 

Lhe rejeitar os oferecimentos de misericórdia. Os que aguardam o 

Senhor, purificam  a  alma  pela  obediência  da  verdade.    Com  

a  vigilante  espera, combinam ativo serviço. Como sabem que o 

Senhor está às portas, seu zelo é avivado para cooperar com as 

forças divinas para salvação de almas. Estes são os sábios e fiéis 

servos que dão "o sustento a seu tempo" à casa do Senhor. Estão 

declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Como 

Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade  para 

seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial 

advertência para sua geração. 

Mas Cristo apresenta outra classe: "Porém, se aquele mau 

servo disser  consigo: O meu Senhor tarde virá; e começar a 

espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, 

virá o Senhor daquele servo num dia em que O não espera."  Mat. 

24:48-50. 
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Fico espantado que alguns acham que Cristo voltará dentro de alguns séculos (eu já ouví 

pessoas dizerem isso). E mesmo dentro das fileiras adventistas se encontram pessoas que pensam 

assim. Muitos que não pensam assim agem como se assim pensassem. Vivem sem se preocupar com 

a volta de Jesus. Outros ainda criticam aqueles que estão buscando e vigiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceba que se você não vigiar, a volta de Jesus será como quando o ladrão ataca. Diz o texto 

que os que não estiverem vigiando não saberão a que hora Jesus virá.  

O que você entende neste texto? 

 Entendo que aqueles que estiverem vigiando saberão a hora em que Cristo virá (E não estou 

dizendo apenas a época). 

Até mesmo alguns mestres (professores, pastores, administradores...) são aqui chamados de 

falsos mestres. Esses são líderes que não crêem na iminente volta de Cristo e por isso não dão a 

urgência necessária em seus ensinos. Agindo assim eles passam a falsa impressão de que Cristo virá, 

mas daqui há muitos e muitos anos. 

O mau servo diz em seu coração: "O meu Senhor tarde 

virá." Não diz que Cristo não virá. Não zomba da idéia de Sua 

segunda vinda. Mas, em seu coração e por suas ações e palavras 

declara que a vinda do Senhor demora. Afasta da mente dos 

outros a convicção de que o Senhor presto virá. Sua influência 

leva os homens a uma presunçosa, negligente demora. São 

confirmados em sua mundanidade e torpor. Paixões terrestres, 

pensamentos corruptos tomam posse da mente. O mau servo 

come e bebe com os bêbados, une-se com o mundo na busca do 

prazer. Espanca seus conservos, acusando e condenando aqueles 

que são fiéis a seu Mestre. Mistura-se com o mundo. Sendo 

semelhantes, crescem ambos na transgressão. É uma assimilação 

terrível. É colhido no laço juntamente com o mundo. "Virá o 

senhor daquele servo... à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, 

e destinará a sua parte com os hipócritas." Mat. 24:50 e 51.” - O 

Desejado de Todas as Nações, pág. 234. 

 

"E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não 

saberás a que hora sobre ti virei." Apoc. 3:3. O advento de Cristo 

surpreenderá os falsos mestres. Eles estão dizendo: "Paz e 

segurança." Como os sacerdotes e mestres antes da queda de 

Jerusalém, assim esperam eles que a igreja goze de prosperidade e 

glória terrenas. Os sinais dos tempos, eles interpretam como 

prognóstico dessas coisas. Mas, que diz a Palavra inspirada? - 

"Então lhes sobrevirá repentina destruição." I Tess. 5:3. Como 

um laço virá o dia de Deus sobre toda a Terra, sobre todos os que 

fazem deste mundo sua pátria. Ele virá sobre eles como um 

ladrão.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 235. 
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“O tempo voa, e com ele nós também voamos.” Quando houver a sacudidura, aquele que não 

estiver em pé cairá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja as notícias na TV e confirme o cumprimento profético dessa citação. Nós só vemos 

calamidades nos jornais, pessoas matando e sendo mortas. Calamidades não faltam em todos os 

“cantos” do Globo. Hoje temos dezenas de tremores de terra todos os dias e muitos grandes 

terremotos ao longo do ano; incêndios grandes e pequenos, inundações trazendo destruição e morte 

mesmo nos países ditos desenvolvidos. E o que dizer dos homicídios constantes em todas as nossas 

cidades brasileiras, pra falar somente do Brasil.  

Max Lucado, conhecido escritor, escreveu: “Nestas décadas „modernas‟, nós inventamos a 

ameaça global e reinventamos o genocídio e a tortura. O século 20 viu mais massacres do que 

qualquer outro século na história – desde o massacre de 1 milhão e meio de armênios pelos 

otomanos na Primeira Guerra Mundial, ao massacre de 3 milhões de pessoas em Ruanda e no 

Sudão nos idos de 1990. Entre eles estão: o terror da fome na Ucrânia, o campo de concentração de 

Auschuwitz, o estupro de Nanking, o genocído dos trabalhadores asiátcios na ferrovia para Burma, 

o gulag da antiga União Soviétgica, a Revolução Cultural chinesa, os campos de extermínio do 

Camboja, os massacres na antiga Iugoslávia e em Bangladesh. Guerras e genocídios levaram mais 

de 200 milhões de almas em cem anos.” 3:16, pág. 51. 

Ao ler este texto posso dizer que além de serem SSIINNAAIISS  DDAA  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE  DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  JJEESSUUSS  

SSÃÃOO  TTAAMMBBÉÉMM  PPRROOFFEECCIIAASS  QQUUEE  EESSTTÃÃOO  SSEE  CCUUMMPPRRIINNDDOO.. 

“O mundo, cheio de rixas, repleto de ímpios prazeres, acha-

se adormecido, adormecido em segurança carnal. OOSS  HHOOMMEENNSS  

EESSTTÃÃOO  DDIILLAATTAANNDDOO  AA  VVIINNDDAA  DDOO  SSEENNHHOORR.. Riem das advertências. 

Ouve-se a soberba jactância: "Todas as coisas continuam como 

desde o princípio da criação." II Ped. 3:4. "O dia de amanhã será 

como este, e ainda maior e mais famoso." Isa. 56:12. Aprofundar-

nos-emos no amor do prazer. Mas Cristo diz: "Eis que  venho  

como  ladrão." Apoc. 16:15.  Ao  mesmo tempo que o mundo está 

perguntando zombeteiramente: "Onde está a promessa da Sua 

vinda?" II Ped. 3:4. estão-se cumprindo os sinais. Enquanto eles 

gritam: "Paz e segurança", aproxima-se repentina destruição. 

Quando o escarnecedor, o rejeitador da verdade, se tem tornado 

presunçoso; quando a rotina do trabalho nos vários ramos de 

ganhar dinheiro é prosseguida sem consideração para com 

princípios; quando o estudante está ansiosamente buscando o  

conhecimento  de  tudo  menos  a Bíblia, Cristo vem como ladrão. 

Tudo no mundo está em agitação. Os sinais dos tempos são 

cheios de sinais. Os acontecimentos por vir projetam sua sombra 

diante de si. O Espírito de Deus está sendo retirado da Terra, e 

calamidade segue-se a calamidade em terra e mar. Há 

tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de 

toda espécie.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 236. 
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Embora saibamos que a volta de Cristo está próxima, ninguém sabe quando a porta da graça 

se fechará. Mas alguns já tem fechado a porta da graça para si, pois com sua atitude não estão mais 

ouvindo a voz do Espírito Santo. Jesus chamou esta atitude de “pecado contra o Espírito Santo” 

(Mateus 12:31). E o apóstolo Paulo faz uma importante advertência:  

“Não apagueis o Espírito.”  (I Tessalonicenses 5:19)  

"Vigiai pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de 

evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do 

homem." (Lucas 21:34 e 36) 

Como já vimos não podemos precisar a data exata da  volta de Jesus, e nem é necessário pois 

o mais importante é que o evento ocorrerá. Mas através das profecias podemos saber quais seriam as 

condições do mundo por ocasião da segunda vinda de Jesus. Percebemos através das profecias 

bíblicas o tempo em que estamos vivendo. Não há erro. As profecias e os sinais  estão  se  cumprindo  

em  nossos dias. Os sinais deixados pelo próprio Jesus em Mateus 24 ou pelos apóstolos  estão  se 

cumprindo de forma real. Hoje não são apenas sinais mas fatos reais. 

 

 

 

“Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? Não há 

certeza em coisa alguma humana ou terrena. Os homens se estão 

rapidamente enfileirando sob a bandeira de sua escolha. 

Aguardam desassossegadamente os movimentos de seus chefes. 

Há os que estão esperando, vigiando e trabalhando pela vinda de 

nosso Senhor. Outra classe cerra fileiras sob a chefia do primeiro 

e grande apóstata. Poucos crêem de alma e coração que temos um 

inferno a evitar e um Céu a alcançar. 

A crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós. O Sol 

brilha no firmamento, fazendo seu ordinário percurso, e os céus 

declaram ainda a glória de Deus. Os homens ainda comem, 

bebem, plantam e edificam, casam e dão-se em casamento. Os 

comerciantes continuam a vender e comprar. Os homens se 

empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições. 

Os amantes de prazer aglomeram-se ainda nos teatros, nas 

corridas de cavalo, nos antros de jogo. Dominam os maiores 

despertamentos, e todavia OO  TTEEMMPPOO  DDEE  GGRRAAÇÇAA  AAPPRROOXXIIMMAA--

SSEE  RRAAPPIIDDAAMMEENNTTEE  DDOO  FFIIMM,, e todo caso está para ser 

eternamente decidido. Satanás vê que seu tempo é curto. Tem 

posto em operação todas as suas forças a fim de os homens serem 

enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados até que o dia da 

graça se haja findado, e a porta da misericórdia esteja para 

sempre fechada.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 634. 

 

““AA  hhiissttóórriiaa  qquuee  oo  ggrraannddee  EEUU  SSOOUU  aassssiinnaalloouu  eemm  SSuuaa  

PPaallaavvrraa,,  uunniinnddoo--ssee  ccaaddaa  eelloo  aaooss  ddeemmaaiiss  ddaa  ccaaddeeiiaa  

pprrooffééttiiccaa,,  ddeessddee  aa  eetteerrnniiddaaddee  nnoo  ppaassssaaddoo  aattéé  àà  

eetteerrnniiddaaddee  nnoo  ffuuttuurroo,,  ddiizz--nnooss  oonnddee  nnooss  aacchhaammooss  hhoojjee,, no 

prosseguimento dos séculos, e o que se poderá esperar no tempo 
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G. Edward Reid em seu livro “Sunday‟s Coming!” (“O Domingo Está Chegando!”), logo na 

capa nos dá uma visão do que ele pensa sobre o tempo em que estamos vivendo: Evidência clara que 

estes são realmente os últimos dias. Na introdução, na página 3 ele afirma: “A Palavra de Deus 

esboça claramente o curso da história da Terra, desde o tempo de Daniel até o fim do mundo e da 

segunda vinda de Cristo. Nosso amado Salvador tem revelado para nós o que acontecerá justamente 

antes que venha à Terra pela segunda vez. E eu acredito que nós estamos vendo estes eventos 

acontecendo agora.”  

“Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em 

breve.” (Romanos 9:28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindouro. Tudo o que a profecia predisse como devendo 

acontecer; até à presente época, tem-se traçado nas páginas da 

História, e podemos estar certos de que tudo que ainda deve vir se 

cumprirá em sua ordem.” - Educação, pág. 178. 

 

“Devemos prestar contas da luz que brilha em 

nossos dias.” -      Cristo Triunfante, pág. 317. 

 

“Nunca é seguro permanecermos indiferentes à luz.” 
       Cristo Triunfante, pág. 318. 
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“Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça; 

porque a vossa redenção se aproxima.”  (Lucas 21:28) 

Note alguns desses sinais preditos na Bíblia Sagrada: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Grande terremoto de Lisboa – 1755. Abertura do 6
o
 selo de Apocalipse – Apoc. 6:12. 

 Dia escuro - 19 de maio de 1780. Descrito no 6
o
 selo de Apocalipse – Apoc. 6:12. 

 O fim do período profético predito por Daniel - 1260 anos - terminando em 1798. O 

fim da opressão sobre o povo de Deus – Daniel 7:25, Apoc. 12:14.  

 Queda das estrelas - 13 de novembro de 1833. Predito por Jesus em Mateus 24:29 e no 

6
o
 selo em Apoc. 6:13. 

 O fim do grande período profético de 2.300 anos descrito por Daniel (Daniel 8:14) 

que terminou em 1844. Início do juízo, ou julgamento no céu – Julgamento Investigativo. 

 “Ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas não vos assusteis, ainda não é o fim.” 

(Mateus 24:6). Só pra citar algumas dessas guerras – 1914 a 1918 – I Guerra Mundial e 

1939 a 1945 – II Guerra Mundial. 

 

 

 

 SINAIS DA  
 VOLTA DE JESUS  16 

SINAIS PRECURSORES DO FIM 
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 Falsos ensinadores e falsas igrejas. Mateus 24:11 – Marcos 13:22 – De acordo com a 

World Cristian Encyclopedia, 2nd ed, Oxford University Press, 2001, existem mais de 

10.000 religiões no mundo. 

 Apostasia e falta de fé. I Timóteo 4:1. 

 Multiplicação da iniquidade. Mateus 24:12. 

 Tempos trabalhosos. II Timóteo 3:1. 

 Corrupção generalizada. II Timóteo 3:1 a 4. 

 Aumento da fome e da miséria. Mateus 24:7. 

 Pestes e doenças incuráveis. Mateus 24:7. 

 Aumento dos terremotos. Mateus 24:7 – De 1556 até 1900 a USGS (United States 

Geological Survey) lista 35 terremotos (em 4 séculos) considerados sismos significantes. De 

1900  a 1989 ocorreram 112 sismos signifi-cantes (90 anos). E de 1990 a 2006 ocorreram 

50 sismos significantes (apenas 16 anos). (http://pt.wikipedia.org/wiki/terremotos) 

 Aumento do conhecimento. Daniel 12:4. 

 As viagens “...muitos correrão de uma parte para outra.” Daniel 12:4. 

 “Como nos dias de Noé... casavam-se e davam-se...” Casar, descasar ou poderíamos 

mesmo dizer acasalar. Mateus 24:38 e 39. 

 O predomínio da violência. Como no tempo do dilúvio descrito em Gênesis 6:11. 

 Como nos dias de Sodoma (Aumento do homossexualismo). Quando os homens 

mudaram completamente a sua maneira de agir (falando do aspecto sexual), pois preferiam 

os homens às filhas de Ló (Lucas 17:28 a 30, Romanos 1:26 e 27 e II Pedro 2:7). 

 Coisas espantosas e sinais no céu. Lucas 21:11. 

 Amor e fé estariam esfriados. Mateus 24:12. 

 Escarnecedores. Hoje muitos zombam da volta de Jesus. II Pedro 3:3 e 4. 

 Mornidão Laodiceana. Apoc. 3:16. 

 

 

 

 

Note mais algumas características ou sinais do tempo do fim que foram extraídas de Romanos 

1:18 a 32:  

SINAIS QUE ESTÃO SE CUMPRINDO 

NNããoo  hhoouuvvee  uumm  tteemmppoo  eemm  qquuee  ttooddooss  eesstteess  ssiinnaaiiss  eessttiivveerraamm  

ssee  ccuummpprriinnddoo  ddee  ffoorrmmaa  ttããoo  vviissíívveell  ee  mmaarrccaannttee  ccoommoo  ooccoorrrree  nnooss  

ddiiaass  ddee  hhoojjee..    

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/terremotos
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Não deixam que outros conheçam a Deus; maldade dos homens; más ações; adoradores de 

ídolos; pessoas com a mente vazia; pessoas que agem de forma imoral e vergonhosa; aumento do 

homossexualismo e outras práticas sexuais imorais e com isso também o aumento das doenças 

sexualmente transmissíveis;  não querem saber nada de Deus; homens cheios de todo tipo de 

perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia; 

caluniadores; maldizentes; não amam a Deus; atrevidos; orgulhosos; vaidosos; desobedientes aos 

pais; etc... A lista é grande.  

O que você acha? Se parece com os nossos dias?  

 

 

 

 

Leia todo o trecho de Romanos e você verá que não é preciso nenhum esforço para ver que 

alí está se referindo ao tempo em que estamos vivendo. 

Será que precisa alguma coisa mais para sermos convencidos de que estamos vivendo às 

portas da segunda vinda de Jesus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foi-me apresentado Romanos 1:18-32, como verdadeira 

descrição do mundo antes da segunda vinda de Cristo.” - Appeal to 

Mothers, pág. 27. Orientação da Criança, pág. 440. 

 

“As palavras do anjo a Daniel, com relação aos últimos dias, 

deviam ser compreendidas no tempo do fim. A esse tempo, "muitos 

correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará". 

"Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios 

entenderá, mas os sábios entenderão.” Daniel 12:4 e 10. O próprio 

Salvador deu sinais de Sua vinda, e diz: ""QQUUAANNDDOO  VVIIRRDDEESS  

AACCOONNTTEECCEERR  EESSTTAASS  CCOOIISSAASS,,  SSAABBEEII  QQUUEE  OO  RREEIINNOO  DDEE  DDEEUUSS  EESSTTÁÁ  

PPEERRTTOO.."" "E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se 

carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e 

venha sobre vós de improviso aquele dia." "Vigiai pois em todo o 

tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas 

estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho 

do homem." Luc. 21:31, 34 e 36. 

CCHHEEGGAAMMOOSS  AAOO  PPEERRÍÍOODDOO  PPRREEDDIITTOO  NNEESSSSAASS  PPAASSSSAAGGEENNSS..  ÉÉ  

CCHHEEGGAADDOO  OO  TTEEMMPPOO  DDOO  FFIIMM,,  AASS  VVIISSÕÕEESS  DDOOSS  PPRROOFFEETTAASS  AACCHHAAMM--

SSEE  RREEVVEELLAADDAASS,,  EE  SSUUAASS  SSOOLLEENNEESS  AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAASS  NNOOSS  MMOOSSTTRRAAMM  AA  

VVIINNDDAA  DDEE  NNOOSSSSOO  SSEENNHHOORR  EEMM  GGLLÓÓRRIIAA  CCOOMMOO  PPRRÓÓXXIIMMAA,,  ÀÀSS  PPOORRTTAASS.. 

Os judeus interpretaram e aplicaram mal a Palavra de Deus, 

e não conheceram o tempo de sua visitação. Os anos do ministério 

de Cristo e Seus apóstolos - os derradeiros anos de graça para o 

povo escolhido - passaram-nos tramando a destruição dos 

mensageiros do Senhor. Terrestres ambições os absorviam, e o 

oferecimento do reino espiritual foi-lhes feito em vão. Assim hoje o 

reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens, e não 

observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do 

rápido aproximar do reino de Deus. 
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Seria um verdadeiro desastre chegarmos no dia da volta de Jesus despreparados e ficarmos 

aqui na Terra com Satanás. 

"Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele 

dia vos surpreenda como um ladrão; porque todos vós sois filhos 

da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas." SSEE  

BBEEMM  QQUUEE  NNÃÃOO  SSAAIIBBAAMMOOSS  AA  HHOORRAA  DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  NNOOSSSSOO  

SSEENNHHOORR,,  PPOODDEEMMOOSS  CCOONNHHEECCEERR  QQUUAANNDDOO  EESSTTÁÁ  PPEERRTTOO.. 

"Não durmamos pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos 

sóbrios." I Tess. 5:4-6”. - O Desejado de Todas as Nações, pág. 235. 

 

“Muitos há no mundo hoje que fecham os olhos às evidências 

dadas por Cristo para advertir os homens sobre Sua vinda. 

Buscam aquietar toda a apreensão, ao mesmo tempo em que OOSS  

SSIINNAAIISS  DDOO  FFIIMM  SSEE  CCUUMMPPRREEMM  RRAAPPIIDDAAMMEENNTTEE  EE  OO  MMUUNNDDOO  SSEE  AAPPRREESSSSAA  

EEMM  DDIIRREEÇÇÃÃOO  AAOO  TTEEMMPPOO  EEMM  QQUUEE  OO  FFIILLHHOO  DDOO  HHOOMMEEMM  SSEE  RREEVVEELLAARRÁÁ  

NNAASS  NNUUVVEENNSS  DDOO  CCÉÉUU.. Paulo ensina ser pecaminoso mostrar-se 

indiferente aos sinais que devem preceder à segunda vinda de 

Cristo. Aos culpados desta negligência chama ele filhos da noite e 

das trevas. Ao vigilante e atento anima ele com estas palavras: 

"Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos 

surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e 

filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas. Não 

durmamos pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios." 

I Tess. 5:4-6. 

Especialmente importante para a igreja em nosso tempo são 

os ensinamentos do apóstolo sobre este ponto. Para os que vivem 

tão próximo da grande consumação, as palavras de Paulo devem 

ter eloqüente força: "Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, 

vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por  capacete  

a  esperança  da  salvação.   Porque  Deus  não  nos  destinou  para  

a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus 

Cristo,  que  morreu  por  nós, para que, quer vigiemos, quer 

durmamos, vivamos juntamente com Ele." I Tess. 5:8-10.” - Atos 

dos Apóstolos, pág. 261. 

MMaaiiss  iimmppoorrttaannttee  ddoo  qquuee  ssaabbeerrmmooss  oo  tteemmppoo  eemm  qquuee  eessttaammooss  

vviivveennddoo  éé  oo  pprreeppaarroo  ppaarraa  eessssee  tteemmppoo. 
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Ainda é possível fazermos a nossa escolha, mas vai chegar o tempo em que não haverá mais 

tempo para mudar a escolha. Pois não há neutralidade, se você não escolher a Jesus, isto já é uma 

escolha. 

Pois antes da segunda vinda de Cristo chegará o momento em que o julgamento terminará e 

Jesus dirá as solenes palavras: 

“Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo; o 

justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.” (Apocalipse 

22:11)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

““SSEE  BBEEMM  QQUUEE  NNÃÃOO  SSAAIIBBAAMMOOSS  AA  HHOORRAA  DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  

NNOOSSSSOO  SSEENNHHOORR,,  PPOODDEEMMOOSS  CCOONNHHEECCEERR  QQUUAANNDDOO  EESSTTÁÁ  PPEERRTTOO.. 

"Não durmamos pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos 

sóbrios." I Tess. 5:4-6.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 235. 

 

“O refreador Espírito de Deus já está sendo retirado da 

Terra. Furacões, tempestades, incêndios e inundações, desastres em 

terra e mar, seguem-se um ao outro em rápida sucessão. A ciência 

procura explicar tudo isso. Os sinais que se avolumam em redor de 

nós, anunciando o próximo aparecimento do Filho de Deus, são 

atribuídos a qualquer outra causa que não a verdadeira. As pessoas 

não podem distinguir os anjos sentinelas, contendo os quatro 

ventos para que não soprem enquanto os servos de Deus não forem 

selados; mas quando Deus mandar a Seus anjos que soltem os 

ventos, haverá uma cena de conflito que pena alguma poderá 

descrever. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. 

A PROFECIA CUMPRE-SE RAPIDAMENTE. O SENHOR ESTÁ 

ÀS PORTAS.” - Man. 100, 1893 - Cristo Triunfante, pág. 316. 

 

 “As calamidades em terra e mar, as condições sociais 

agitadas, os rumores de guerra, são portentosos. Prenunciam a 

proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças 

do mal estão-se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão 

robustecendo para a última grande crise. GRANDES MUDANÇAS 

ESTÃO PRESTES A OPERAR-SE NO MUNDO, E OS ACONTECIMENTOS 

FINAIS SERÃO RÁPIDOS.” - Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 280 – Eventos 

Finais, pág. 11. 

 

“O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a Terra. 

Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão 

arremessados para as profundezas do mar. Esquadras 

submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas... OO  ffiimm  

eessttáá  ppeerrttoo,,  aa  ggrraaççaa  eessttáá  aa  tteerrmmiinnaarr..  OOhh  bbuussqquueemmooss  aa  DDeeuuss  eennqquuaannttoo  

ssee  ppooddee  aacchhaarr,,  iinnvvooqquueemmoo--LLoo  eennqquuaannttoo  eessttáá  ppeerrttoo!!””  --  Mensagens aos 

Jovens, pág. 89 e 90 – Eventos Finais, pág. 22. 
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Enquanto estou escrevendo estes textos estou vivendo os momentos de agonia do grande 

maremoto na região da Ásia aonde milhares de pessoas morreram. Também ainda está na minha 

mente a guerra no Iraque e as mortes que ali ocorrem todos os dias. As cenas estão vívidas em minha 

mente. E nesse momento eu leio...  

 

 

 

 

 

 

 

A cada dia que passa os sinais são mais e mais claros de que estamos vivendo a “um passo” do 

dia da volta de Jesus. Mais e mais sinais acontecem em maior número e com maior intensidade. 

Poderia escrever um livro só falando dos sinais que estamos vendo diariamente nos jornais, nos 

noticiarios do rádio e da TV e até aqueles que ocorrem em nossa cidade diante dos nossos olhos. 
 E ao olhar para tudo isso, quase posso ouvir:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nas últimas cenas da história terrestre, grassará a guerra. 

Haverá epidemias, pragas  e  fomes.  AASS    ÁÁGGUUAASS    DDOO    OOCCEEAANNOO    

TTRRAANNSSPPOORRÃÃOO    SSEEUUSS    LLIIMMIITTEESS..  Propriedades e vidas serão destruídas 

pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando 

para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam.” -  

Eventos Finais, pág. 23. 

CCHHEEGGOOUU  AA  HHOORRAA!!  
 

“O passar do tempo tem trazido muitas mudanças. A luz tem 

aumentado e se espalhado. Enquanto o povo que estava ansioso 

pela verdade tem clamado, „guarda, a que horas estamos da noite?‟ 

(Isaías 21:11), a resposta tem sido dada inteligentemente: „Vem a 

manhã e também a noite.‟ Isa. 21:12. Pela investigação meticulosa 

das profecias entendemos onde estamos na história do mundo; 

sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está proxima.” 

-  Testemunhos Para a Igreja – Vol. 4,  pág. 592. 

 

“A transgressão atingiu quase o seu limite. A confusão enche 

o mundo e um grande terror deve logo acometer os seres humanos. 

O fim está muito próximo. Nós, que conhecemos a verdade, 

DDEEVVEEMMOOSS  EESSTTAARR--NNOOSS  PPRREEPPAARRAANNDDOO  PPAARRAA  

AAQQUUIILLOO  QQUUEE  EEMM  BBRREEVVEE  HHÁÁ  DDEE  SSOOBBRREEVVIIRR  AAOO  

MMUUNNDDOO  CCOOMMOO  EESSMMAAGGAADDOORRAA  SSUURRPPRREESSAA..” - Carta 

141, 1902 – Cristo Triunfante, pág. 359. 
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Mais importante do que saber a data em que Jesus Cristo voltará à Terra é estar vigilante e 

preparado. 

No sermão profético de Jesus em Mateus 24, embora tenha indicado diversos sinais, ele fala 

muito sobre estarmos vigilantes e preparados. 

A impressão que temos, como adventistas nos dias de hoje, é que está tudo bem. A igreja vai 

bem, somos um povo que conhece as profecias e estamos só esperando que Cristo volte. Enquanto 

isso, vamos olhando os sinais se cumprindo e não percebemos que a coisa, na realidade, não vai nada 

bem. 

O Espírito de Profecia apresenta algumas advertências para nós que vivemos nestes últimos 

dias: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Isso é grave. Falta pouco tempo para a volta de Jesus e nós não estamos preparados. Parece 

que há uma letargia, uma mornidão, um desinteresse. 

Claro que existem excessões, mas como seria bom se mais e mais pessoas estivessem 

preocupadas em se preparar e interessadas em falar a outras pessoas sobre a segunda vinda de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 O PREPARO E AS 3 
 MENSAGENS ANGÉLICAS  17 

““VVII  QQUUEE  OO  RREEMMAANNEESSCCEENNTTEE  NNÃÃOO  EESSTTAAVVAA  PPRREEPPAARRAADDOO  PPAARRAA  OO  

QQUUEE  EESSTTÁÁ  PPAARRAA  SSOOBBRREEVVIIRR  ÀÀ  TTEERRRRAA..  Estupefação, como desinteresse, 

parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que 

estamos vivendo a última mensagem.” - Primeiros Escritos, pág. 119. 

 

“É uma solene declaração que faço à igreja, de que NNEEMM  UUMM  

EENNTTRREE  VVIINNTTEE  DDOOSS  NNOOMMEESS  QQUUEE  SSEE  AACCHHAAMM  RREEGGIISSTTRRAADDOOSS  NNOOSS  

LLIIVVRROOSS  DDAA  IIGGRREEJJAA,,  EESSTTÁÁ  PPRREEPPAARRAADDOO  PPAARRAA  FFIINNAALLIIZZAARR  SSUUAA  HHIISSTTÓÓRRIIAA  

TTEERRRREESSTTRREE, e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem 

esperança no mundo, como o pecador comum.” - SC, 40 e 41; Eventos 

Finais,  pág. 149. 

 

“Meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade: 

""AAPPRROONNTTAAII--VVOOSS!!  AAPPRROONNTTAAII--VVOOSS!!  AAPPRROONNTTAAII--VVOOSS  PPOOIISS  AA  

AARRDDEENNTTEE  IIRRAA  DDOO  SSEENNHHOORR  EESSTTÁÁ  PPAARRAA  VVIIRR!! Sua ira está para ser 

derramada, sem mistura de misericórdia, e todavia não estais 

prontos. Rasgai o coração, e não os vestidos. Uma grande obra 

deve ser feita pelo remanescente. Muitos deles estão se demorando 

sobre pequenas provas."  
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O anjo está dizendo para estarmos prontos. E esta preparação tem que ocorrer antes do 

fechamento da porta da graça, pois ela será fechada para cada pessoa em tempos diferentes, porque, 

como já dissemos, o julgamento não é por atacado, é individual. Para alguém pode fechar-se dois 

anos antes da volta de Jesus, mas para você pode fechar-se no mês que vem, ou mesmo amanhã. 

Estamos vivendo no tempo do julgamento que se iniciou em 1844 e desde então cada caso 

está sendo julgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosto de pensar na característica do povo remanescente de Deus (aqueles que estarão 

aguardando a Sua vinda nos últimos dias):  

““AAqquuii  eessttáá  aa  ppeerrsseevveerraannççaa  ddooss  ssaannttooss,,  ooss  qquuee  gguuaarrddaamm  ooss  mmaannddaammeennttooss  ddee  

DDeeuuss  ee  aa  fféé  eemm  JJeessuuss..””  (Apocalipse 14:12)  

Se essa é a característica do povo de Deus nos últimos dias, devo buscar e obter essa 

característica em minha vida. 

 

“No tempo indicado para o juízo – o final dos 2.300 dias, em 

1844 – iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. 

Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos 

àquele perscrutador escrutínio. Tanto os vivos como os mortos 

devem ser julgados “pelas coisas escritas nos livros, segundo suas 

obras.”... 

Vivemos hoje no grande dia da expiação. ... AA  OOBBRRAA  DDEE  

PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  ÉÉ  UUMMAA  OOBBRRAA  IINNDDIIVVIIDDUUAALL..  NNÃÃOO  SSOOMMOOSS  SSAALLVVOOSS  EEMM  

GGRRUUPPOOSS..  A  pureza e devoção de um,  não  suprirá  a  falta  dessas 

qualidades em outro. ... Cada um deve ser provado, e achado sem 

mancha ou ruga, ou coisa semelhante. 

Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. 

Momentosos, os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza 

no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em 

andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos 

dos vivos. Na augusta presença de Deus nossa vida deve passar por 

exame. ... 

Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino 

de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. O 

tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor 

nas nuvens do céu.” - O Conflito dos Séculos, pág. 486 e 490 – Princípios de 

Vida, pág. 257. 

 

 

 

Disse o anjo: "Legiões de anjos maus estão ao redor de vós, 

procurando introduzir suas terríveis trevas, a fim de serdes 

enlaçados e apanhados.” - Primeiros Escritos, pág. 119. 
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Pouco antes deste texto temos anjos proclamando mensagens para nós que vivemos nos 

últimos dias. E a Sra. White demonstra que é muito importante compreendermos estas mensagens. 

Elas já estão soando e continuarão soando até o fechamento da Porta da Graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na época atual, a Igreja precisa vestir suas belas vestes – 

“Cristo, justiça nossa”. Há distinções claras e precisas a serem 

restauradas e expostas ao  mundo, exaltando-se acima de tudo os 

mandamentos de Deus e a fé de Jesus.” - A Igreja Remanescente, pág. 13. 

“NNEESSTTEESS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  DDIIAASS  ÉÉ  NNOOSSSSOO  DDEEVVEERR  DDEETTEERRMMIINNAARR  OO  PPLLEENNOO  

SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  DDAASS  MMEENNSSAAGGEENNSS  DDOO  PPRRIIMMEEIIRROO,,  DDOO  SSEEGGUUNNDDOO  EE  DDOO  

TTEERRCCEEIIRROO  AANNJJOO.. Todas as nossas transações devem estar de acordo 

com a Palavra de Deus. As mensagens do primeiro, do segundo e 

do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no décimo 

quarto capítulo do Apocalipse, desde o verso seis até o fim.” - 

Manuscript releases, vol. 13, pág. 68 – Eventos Finais, pág. 60. 

 

“Estas mensagens foram-me apresentadas como uma âncora 

para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem 

serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de 

Satanás.” - Primeiros Escritos, pág. 256 – Eventos Finais, pág. 60. 

 

““AA  VVEERRDDAADDEEIIRRAA  CCOOMMPPRREEEENNSSÃÃOO  DDEESSSSAASS  MMEENNSSAAGGEENNSS  ÉÉ  DDEE  VVIITTAALL  

IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA..  OO  DDEESSTTIINNOO  DDAASS  AALLMMAASS  DDEEPPEENNDDEE  DDAA  MMAANNEEIIRRAA  EEMM  QQUUEE  

EELLAASS  SSÃÃOO  RREECCEEBBIIDDAASS..””  --  História da Redenção, pág. 385. 

 

“Se examinarmos as Escrituras para confirmar a verdade que 

Deus deu aos Seus servos para o mundo, seremos encontrados 

proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. 

... As mensagens de Apocalipse 14 são aquelas mediante as quais os 

mundo há de ser provado; são evangelho eterno e devem soar por 

toda parte.” - Manuscrito 32 – Cristo Triunfante, pág. 342. 
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 “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar 

aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em 

grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo; e adorai 

aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.”  (Apocalipse 14: 6 e 7) 

 

 

 

 

 

 

 

A mensagem está destina para nós que vivemos nestes últimos dias e desejamos fazer parte do 

remanescente de Deus. Para isto devemos nos separar do mundanismo e da apostasia. E note que é uma 

mensagem para que nos despertemos e vejamos a nossa real situação: a situação da igreja de Laodicéia 

descrita em Apocalipse 3:15 a 17 

Esta mensagem também fala da adoração a Deus: 

 “...e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.” 

Quase que completamos: “porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o 

mar e tudo o que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o SENHOR abençoou 

o dia de sábado e o santificou.” (Êxodo 20:11) 

 

 

 

3 MENSAGENS ANGÉLICAS 

1º ANJO 

“A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, 

anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os homens a 

fim de O temer e adorar, estava destinada a separar o povo 

professo de Deus da influências corruptoras do mundo, e despertá-

lo a fim de ver o seu verdadeiro estado de mundanismo e 

apostasia.” - O Conflito dos Séculos, pág. 410 – Princípios de Vida, pág. 299. 

 

“Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a 

Deus e guardar Seus mandamentos, apelará especialmente para 

que observemos o quarto mandamento.” - O Conflito dos Séculos, pág. 

662 – Princípios de Vida, pág. 299. 
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Este é um momento solene que devemos tomar a decisão de realmente prestarmos uma real 

adoração ao Deus verdadeiro. O Sábado é e será um sinal (o Selo de Deus) de identificação do 

remanescente de Deus nos últimos dias. 

Medite na resposta que você daria à pergunta abaixo: 

 

 

 

“Essa mensagem, se recebida, chamará a atenção de toda 

nação, tribo, língua e povo para um meticuloso exame da Palavra, 

e para a verdadeira luz a respeito do poder que mudou o sábado 

do sétimo dia para um sábado espúrio...  

Na primeira mensagem angélica, o povo é chamado a adorar 

a Deus, nosso Criador, que fez o mundo e todas as coisas que nele 

existe.” - Cristo Triunfante, pág. 338. 

““OOSS  QQUUEE  QQUUEERREEMM  TTEERR  OO  SSEELLOO  DDEE  DDEEUUSS  NNAA  TTEESSTTAA  PPRREECCIISSAAMM  

GGUUAARRDDAARR  OO  SSÁÁBBAADDOO  DDOO  QQUUAARRTTOO  MMAANNDDAAMMEENNTTOO..”” - Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, vol. 7, pág. 980 – Eventos Finais, pág. 189. 

 

“Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as 

portas das habitações dos hebreus, para proteger contra a ruína 

geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao 

povo de Deus. O Senhor declara: “Também lhes dei os Meus 

sábados, para servirem de sinal entre Mim e eles, para que 

soubessem que Eu sou o Senhor que os santifica.” Ezequiel 20:12.” 

- The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág. 969 – Eventos Finais, 

pág. 189. 

“OO  SSÁÁBBAADDOO  SSEERRÁÁ  AA  PPEEDDRRAA  DDEE  TTOOQQUUEE  DDAA  LLEEAALLDDAADDEE, 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 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  a  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.” - 

O Grande Conflito, pág. 605. 

 

 

“Pergunto aos que afirmam ser Adventistas do Sétimo Dia: 

Podeis reivindicar o selo do Deus vivo? Podeis afirmar que estais 

santificados pela verdade? Não temos, como um povo, dado à lei de 

Deus a preeminência que devíamos dar. Estemos em perigo de 

fazer a nossa própria vontade no dia de sábado.” - Carta 258, 1907 – 

Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 258. 
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 “Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que 

tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição.” (Apocalipse 

14:8) 

A grande Babilônia, ou a igreja universal secularizada e apóstata tem influenciado a muitas 

nações e igrejas “forçando os homens a aceitar um sábado espúrio.” (Testemonies, Vol. 8, pág. 94.) 

Esta é uma mensagem que identifica o poder que o inimigo tem usado para contaminar o 

mundo com sua falsa doutrina. 

Fuja de qualquer influência de Babilônia e de sua bebida. 

 

 

 

 

 

Devemos continuamente, dia a dia, escolher adorar ao Deus verdadeiro e devemos prestar a 

adoração da maneira que ele pede e fugir da influência de Babilônia. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 “Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém 

adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também 

esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e 

será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do 

Cordeiro.  

2º ANJO 

“A primeira e a segunda mensagens (Apocalipse 14:6 a 8) 

foram dadas  em 1843 e 1844, estamos agora sob a proclamação da 

terceira; MMAASS  TTOODDAASS  AASS  TTRRÊÊSS  MMEENNSSAAGGEENNSS  DDEEVVEEMM  AAIINNDDAA  SSEERR  

PPRROOCCLLAAMMAADDAASS.” - Cristo Triunfante, pág. 338. 

 

3º ANJO 
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A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não têm descanso 

algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer 

que receba a marca do seu nome.” (Apocalipse 14:9 a 11) 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Percebem que esta é uma mensagem que nos desperta e alerta aos que ainda estão em 

Babilônia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem 3 advertências nessa mensagem: 

“Se alguém adora a besta...” 

A besta é identificado nas profecias pelo papado. Nós já vimos nas profecias de Daniel 7 as 

marcas identificadoras deste poder religioso.  

 

 

 

 

 

“Vários me escreveram, indagando se a mensagem da 

justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho 

respondido: “É a mensagem do terceiro anjo, em verdade.” - 

Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 372 - Eventos Finais, pág. 172. 

 

““EESSTTAA  ÉÉ  AA  MMEENNSSAAGGEEMM  QQUUEE  DDEEUUSS  MMAANNDDAA  PPRROOCCLLAAMMAARR  AAOO  

MMUUNNDDOO.. É a terceira mensagem angélica que deve ser 

proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de 

Seu Espírito Santo em grande medida.” - Testemunhos Para Ministros 

e Obreiros Evangélicos, pág. 91 e 92  – Eventos Finais, pág. 173. 

 

“Quando a terceira mensagem se avolumar num alto 

clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra 

final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva 

serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de 

angústia.” - The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág. 984 – 

Eventos Finais, pág. 173. 

 

“A mensagem do terceiro anjo deve preparar um povo para 

estar em pé nestes dias de perigo. Ela deve ser proclamada com 

grande voz e deve realizar uma obra que poucos imaginam.” - 

Testemonies, vol. 8, pág. 94 – Princípios de Vida, pág. 306. 

“A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais, acha-

se contida na mensagem do terceiro anjo.” - O Conflito dos Séculos, pág. 

486 – Princípios de Vida, pág. 306. 

 

“Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado “Cuidará 

em mudar os tempos e a lei.”Daniel 7:25. E Paulo intitulou o 

mesmo poder “o homem do pecado”, que deveria exaltar-se acima 

de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente 

mudando a lei de Deus poderia o papado exaltar-se acima de Deus; 

quem  quer  que  conscientemente  guarde  a  lei  assim modificada,  
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 “Se alguém adora a besta e a sua imagem...” 

A imagem da besta se formará quando os Estados Unidos fizerem e impuserem leis dominicais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “...e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mensagem deve ser pregada com urgência, pois é a última mensagem. E não devemos ter 

medo de proclamá-la. Pois a ordem é que seja proclamada em alta voz. 

 

 

 

 

 

 

 

“A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da 

besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que 

a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para 

realizar os seus próprios fins. 

A “imagem da besta” representa a forma de protestantismo 

apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes 

buscarem auxílio do poder civil para imposição de seus dogmas.”  - 

O Grande Conflito, pág. 443 e 445 – Eventos Finais, 196. 

 

“João foi convidado a contemplar um povo distinto do que 

adoram a besta ou a sua imagem OOBBSSEERRVVAANNDDOO  OO  PPRRIIMMEEIIRROO  DDIIAA  DDAA  

SSEEMMAANNAA..  AA  OOBBSSEERRVVÂÂNNCCIIAA  DDEESSSSEE  DDIIAA  ÉÉ  OO  SSIINNAALL  DDAA  BBEESSTTAA.” - 

Testemunhos Para Ministros e Obreiros Evangélicos, pág. 133 - Eventos Finais, 192. 

 

“A todos, os pequenos e grandes, ...faz com que lhes seja dada 

uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte.” Apocalipse 

13:16. Os homens não só deverão trabalhar com as mãos no 

domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado.”

 - Special Testimony to Battle Creek Churck, 6 e 7 – Eventos Finais, 192. 

 

“Ninguém recebeu até agora o sinal da besta.” - Evangelismo, 

pág. 234 – Eventos Finais, 192. 

 

“O poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento 

de 1844 será revelado outra vez. A mensagem do terceiro anjo não 

será divulgada em sussurros, mas com forte voz.” - 5T, 252 - Eventos 

Finais, pág. 174. 

 

“EESSTTAA  ÉÉ  AA  ÚÚLLTTIIMMAA  MMEENNSSAAGGEEMM.. Nenhuma outra lhe seguirá; 

não há mais convite de advertência a ser dada depois que esta 

mensagem tiver feito sua obra. Que responsabilidade!” - Testimonies, 

vol. 5, pág. 206 – Princípios de Vida, pág. 307. 

 

estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a 

mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de 

vassalagem ao papa em lugar de Deus.” - O Grande Conflito, pág. 446. 
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O sábado será o sinal de fidelidade do povo remanescente para com Deus. E é por isso que 

temos que anunciar em alta voz e com grande poder essa mensagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será que já estamos vivendo nestes dias finais, quando finalmente os EUA estará formando 

uma imagem à besta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre Ele e 

eles, como uma prova de fidelidade deles.” -  Eventos Finais, 192. 

 

“Foi-me mostrado que AA  TTEERRCCEEIIRRAA  MMEENNSSAAGGEEMM  AANNGGÉÉLLIICCAA, que 

proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, RREEPPRREESSEENNTTAA  OO  

PPOOVVOO  QQUUEE  RREECCEEBBEE  EESSTTAA  MMEENNSSAAGGEEMM  EE  LLEEVVAANNTTAA  AA  VVOOZZ  DDEE  

AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA  AAOO  MMUUNNDDOO,,  PPAARRAA  QQUUEE  GGUUAARRDDEE  OOSS  MMAANNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  

DDEEUUSS  CCOOMMOO  AA  MMEENNIINNAA  DDOOSS  SSEEUUSS  OOLLHHOOSS, e que em resposta a esta 

advertência muitos abraçariam o sábado do Senhor.” - Testimonies, 

vol.1, pág. 77 – Palavras de Vida, pág. 308. 

 

“Se já houve um tempo na história em que os adventistas do 

sétimo dia devem levantar-se e resplandecer, é agora. NNEENNHHUUMMAA  

VVOOZZ  DDEEVVEE  SSEERR  IIMMPPEEDDIIDDAA  DDEE  PPRROOCCLLAAMMAARR  AA  TTEERRCCEEIIRRAA  MMEENNSSAAGGEEMM  

AANNGGÉÉLLIICCAA.. Que ninguém por medo de perder o prestígio junto ao 

mundo, obscureça um raio de luz vindo da Fonte de toda luz.” - 

Cristo Triunfante, pág. 358. 

 

“Por milhares de vozes em toda a extensão da Terra, será 

dada a advertência. ... Assim os habitantes da Terra serão levados 

a decidir-se.” - O Conflito dos Séculos, pág. 662 – Princípios de Vida, pág. 308. 
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Existe um trecho do Espírito de Profecia que se encontra no livro Testemunhos Seletos – Vol. 

2 que tem exatamente esse título. Preste bastante atenção no que está contido neste texto, pois ele é 

um sinal importantíssimo do fim dos tempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos a considerar: 

 

1. “Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de 

Deus...” Os Estados Unidos da América emitirão um decreto que obrigará a todos 

guardarem o domingo (o falso sábado) e daí será passado para todo o mundo.  

   Hoje, nos Estados Unidos, as portas ainda estão abertas para se pregar o evangelho 

publicamente e em particular através de todos os meios disponíveis. Mas, nos bastidores, 

SINAL DA  
PROXIMIDADE DO FIM 

“Por um decreto que visará impor uma instituição papal em 

contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por 

completo dos princípios de justiça. Quando o protestantismo 

estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos 

ao poder romano e a outra ao espiritismo, qquuaannddoo  ppoorr  iinnfflluuêênncciiaa  

ddeessssaa  ttrríípplliiccee  aalliiaannççaa  ooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ffoorreemm  iinndduuzziiddooss  aa  

rreeppuuddiiaarr  ttooddooss  ooss  pprriinnccííppiiooss  ddee  ssuuaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo,,  qquuee  ffiizzeerraamm  ddeelleess  

uumm  ggoovveerrnnoo  pprrootteessttaannttee  ee  rreeppuubblliiccaannoo,,  ee  aaddoottaarr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  aa  

pprrooppaaggaaççããoo  ddooss  eerrrrooss  ee  ffaallssiiddaaddeess  ddoo  ppaappaaddoo,,  ppooddeemmooss  ssaabbeerr  qquuee  éé  

cchheeggaaddoo  oo  tteemmppoo  ddaass  ooppeerraaççõõeess  mmaarraavviillhhoossaass  ddee  SSaattaannááss  ee  qquuee  oo  

ffiimm  eessttáá  pprróóxxiimmoo..  

CCoommoo  aa  aapprrooxxiimmaaççããoo  ddooss  eexxéérrcciittooss  rroommaannooss  ffooii  uumm  ssiinnaall  ppaarraa  

ooss  ddiissccííppuullooss  ddaa  iimmiinneennttee  ddeessttrruuiiççããoo  ddee  JJeerruussaalléémm,,  aassssiimm  eessssaa  

aappoossttaassiiaa  sseerráá  ppaarraa  nnóóss  uumm  ssiinnaall  ddee  qquuee  oo  lliimmiittee  ddaa  ppaacciiêênncciiaa  ddee  

DDeeuuss  eessttáá  aattiinnggiiddoo,,  qquuee  aass  nnaaççõõeess  eenncchheerraamm  aa  mmeeddiiddaa  ddee  ssuuaa  

iinniiqqüüiiddaaddee,,  ee  oo  aannjjoo  ddaa  ggrraaççaa  eessttáá  pprroonnttoo  ppaarraa  ppaarrttiirr  ddeessttaa  TTeerrrraa  

ppaarraa  nnããoo  mmaaiiss  ttoorrnnaarr..  

O Senhor está fazendo Sua obra. Todo Céu está em atividade. 

O Juíz de toda a Terra Se levantará em breve para vindicar Sua 

autoridade insultada. O sinal do libertamento será posto naqueles 

que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam Sua lei e se 

recusam a aceitar o sinal da besta ou da sua imagem.” - Testemunhos 

Seletos, vol. 2, pág. 151. 
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movimentos estão trabalhando para amenizar a crença na mensagem cristã. A maioria dos estados já 

tem leis dominicais, de um tipo ou de outro, em seus estatutos. 

Nunca houve antes tanta pressão sobre o governo para impor leis religiosas. Os 

Fundamentalistas Protestantes uma vez insistiram na separação entre igreja e estado. Agora, 

organizações religiosas estão pedindo por regulamentos morais apoiados pelo governo. Em 

cumprimento à profecia vemos a América do Norte começar a ceder seu poder político para impor a 

religião ao povo. 

“Com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1961, declarando que são 

constitucionais leis estaduais que obriguem o fechamento do comércio aos domingos, foi dado um 

grande passo para a “santificação do domingo”. Os protestantes por muitos anos têm procurado 

deliberadamente a imposição do domingo em legislação religiosa, e indiretamente, como legislação 

social. Ultimamente a voz dos católicos tem sido também ouvida, de modo que protestantes e 

católicos unam suas forças no sentido de prover um ambiente legal mais favorável para a 

observância do domingo. Esta decisão prepara caminho para mais estritas leis estaduais e 

finalmente uma lei nacional.” As Revelações do Apocalipse, 160 e 161. 

 

2. “Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das 

mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo...” O protestantismo estende os braços e 

se liga ao poder romano e ao espiritismo. 

O espiritualismo moderno nasceu no oeste de Nova York, na cidade de Rochester, em 1848, 

através das irmãs Fox. Foi através das médiuns americanas que o espiritismo se espalhou pelo 

mundo. Através do movimento da Nova Era, está penetrando no cristianismo, tanto protestante 

quanto católico. 

E atualmente, através dos filmes (grande parte deles feitos nos EUA), dramas e novelas, o 

espiritismo chega aos lares por meio da televisão. Nunca o espiritismo foi tão divulgado como 

atualmente. Esse assunto está presente nos livros, revistas, filmes, programas, vídeo-games e 

disponível para todos gostos e faixa etária. 

 

3. “...Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, 

que fizeram deles um governo protestante e republicano...” Repudiar os princípios de 

sua constituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O movimento dominical está agora abrindo caminho nas 

trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, e muitos que se 

unem ao movimento não percebem para onde propende a 

tendência oculta...” 

“Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição, 

para obter uma lei que imponha a observância do domingo, mal 

compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise iminente.” - 
Eventos Finais, pág. 111. 
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4.  “...adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado...”  Adotar 

medidas para expalhar os erros e as falsidades do papado. 

O Pr. Nelson Luchi em seu livro “Nova Era no Contexto Profético” diz na página 24: “Em 

1959, no seminário, me preparando para ser um padre, achava impossível a união da minha santa 

madre igreja com protestantes e espíritas. Hoje é notícia nos jornais. Apocalipse 16:13-14 

predissera essa união há mais de 1900 anos.”  

Quando tudo isso acontecer... 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver estamos muito próximo do fim. O mundo se prepara para o desfecho final. 

Quando for emitido o decreto dominical (um decreto para a guarda do domingo) nos Estados Unidos 

da América estaremos a  um  passo  da volta de Jesus.  

Sobre esse assunto já foram escritos diversos livros nos últimos anos. Alguns desses livros 

você poderá encontrar em português como “O Dia do Dragão”, “Do Sábado Para o Domingo”, “O 

Governo da Nova Era”, entre outros. 

Mas eu gostaria de destacar alguns pontos encontrados no livro “Sunday‟s Coming”, escrito 

por G. Edward Reid. 

“O estabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Santa Sé, o 

crescimento do movimento ecumênico, a visita do papa (João Paulo II) aos EUA, e a Campanha 

Católica para a América (Catholic Campaign for America) mostra claramente que as predições de 

Ellen White e a interpretação tradicional Adventista de Apocalipse 13 e 17 estão se provando como 

uma interpretação muito correta.” Sunday‟s Coming, pág. 82. 

 

“O movimento dominical está agora abrindo caminho nas 

trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, e muitos que se 

unem ao movimento não percebem para onde propende a 

tendência oculta...” 

“Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição, 

para obter uma lei que imponha a observância do domingo, mal 

compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise iminente.” - 
Eventos Finais, pág. 111. 

“...podemos saber que é chegado o tempo das operações 

maravilhosas de Satanás e que OO  FFIIMM  EESSTTÁÁ  PPRRÓÓXXIIMMOO.” 

“Quando nossa nação (EUA) abjurar os princípios de seu 

governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio 

ato o protestantismo dará a mão ao papado.” – 2TS, 318. 

 

“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.” - Man.  179 (1893) - Eventos Finais, pág. 113. 
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Atualmente existem diversos líderes religiosos que apoiam a inclusão de leis dominicais. Reid 

cita Pat Robertson, fundador e presidente da “Coalização Cristã” e autor do livro intitulado “A Nova 

Ordem Mundial”: 

“Os escravos das galés forçados a trabalhar sete dias na semana se tornam não melhores do 

que bestas de carga. Grandes civilizações surgem quando o povo pode descansar, pensar e receber 

inspiração de Deus. Que estupidez de nossa sociedade recusar reconhecer a sabedoria de Deus. 

Desde que a exaltação e promessa de recompensa vem da adoração e descanso de um dia, eu 

decidi tornar meus domingos de acordo com o modêlo Bíblico.”  Sunday‟s Coming, pág. 86. 

“No movimento ora em ação nos Estados Unidos a fim de 

conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os 

protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, 

mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de 

adquirir na América do Norte protestante a supremacia que 

perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este 

movimento é o fato de que o principal objeto visado é a 

obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se 

originou com Roma, e que ela alega como sinal de sua autoridade. 

É o espírito do papado - espírito de conformidade com os costumes 

mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos 

mandamentos de Deus - que está embebendo as igrejas 

protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do 

domingo, a qual antes delas fez o papado.” - O Grande Conflito, pág. 573 

 

“Enquanto os homens estão dormindo, Satanás está ativo 

criando um cenário para que o povo de Deus não tenha misericórdia 

ou justiça. O movimento Dominical está agora saindo das trevas. Os 

líderes estão ocultando a verdade,  e vários que se unem com o 

movimento não podem perceber aonde este tipo de pensamento pode 

levar. Sua maneira de agir é pacífica, e aparentemente cristã, mas 

quando falar, se revelará o espírito do Dragão (Ellen G. White, The 

Watchman, paragraph 11, 25 de Dezembro de 1906).” Citado em 

Sunday‟s Coming, pág. 83. 

 

“A profecia (Apocalipse 13) representa o Protestantismo como 

um cordeiro com dois chifres, mas que fala como um dragão. Já 

estamos ouvindo a voz do dragão. Existe uma força satânica 

impulsionando o movimento Dominical, mas oculta. Os homens que 

estão engajados no trabalho estão cegos ao que resultará com este 

movimento (Advent Review and Sabbath Herald, Jan. 1, 1889).” 

Citado em Sunday‟s Coming, pág. 83. 
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Pat Robertson fala de adoração sem se importar se o dia de adoração é ou não o dia indicado 

por Deus, e com isso adota um falso sábado, o domingo. 

“Mas e aqueles que não adoram no domingo, como os Muçulmanos, Judeus e os Adventistas do Sétimo 

Dia? David M. Barney, da Trinity Episcopal Church em Concord, MA (EUA), deu sua resposta à seguinte 

pergunta: “Em vista destas duas considerações, os direitos das minorias e o mandamento da guarda do 

sábado, que base nós temos para adotar o domingo como uma lei?” Ele respondeu: “Na América, o domingo 

permanece como o dia comum de descanso para qualquer alternativa. Naturalmente ele é adotado pela 

maioria dos cristãos, mas outras comunidades religiosas ou não religiosas, têm que se adaptar, gostem ou 

não. Eu não posso imaginar uma lei que tenha  dois  ou  mais  dias  de  descanso.  Desde  que temos que 

escolher um dia de modo que toda comunidade desfrute juntos, não vejo outra alternativa senão o domingo.” 

Sundays‟s Coming, pág. 87. 

No artigo da Adventist Review (Revista Adventista na América) de 12 de Outubro de 1995, o 

Pr. Wellesley Muir se declarou chocado com uma descoberta: 

“Enquanto estava me preparando para um Seminário do Apocalipse há algum tempo atrás, eu 

fui atrás do novo catecismo Católico e abri na seção que tratava com o Sábado. Eu fiquei chocado 

com o que encontrei. Sob o título “Cooperação com as Autoridades Civís com Respeito a Este 

Mandamento”, eu li o seguinte: “As autoridades civís deveriam ser impulsionadas a cooperar com a 

igreja na manutenção e fortalecimento da adoração pública de Deus, e manter com sua própria 

autoridade as leis que fossem fixadas pelos pastores.” No parágrafo seguinte dizia: “Porque só 

dessa maneira os fiéis entenderão porque é o domingo e não o dia de sábado que nós agora 

consideramos santo.” 

Algo que chama a atenção é que este novo catecismo romano, lançado em 1994, tem o 

“imprimatur” do Vaticano. Mas isso seria algo comum se não estivesse no canto superior esquerdo 

da primeira página os seguintes dizeres “Imprimi Potest – Joseph Cardinal Ratzinger.” Nessa época 

não se poderia imaginar que ele se tornaria Bento XVI, o papa que sucedeu João Paulo II. 

O livro O Domingo Está Chegando (Sunday‟s Coming) tem um capítulo intitulado“Reabrindo 

o Escritório da Inquisição”. Neste capítulo o autor fala de um artigo da revista Time em sua edição 

do dia 6 de dezembro de 1993. O artigo intitulado “Keeper of the Straight and Narrow” (Guardião 

do Correto e Estreito) tinha como subtítulo “O responsável do Papa para fazer cumprir a doutrina e 

a moral (no Brasil seu título anterior foi apresentado como “Prefeito da Congregação para a Doutrina 

da Fé” - antigo Santo Ofício), Joseph  Ratzinger, é o mais poderoso príncipe da igreja e um dos mais 

despresado.” O artigo da Time tinha três páginas cheias.  

“O cardeal mais poderoso do mundo vive à distância de um tiro de pedra da Catedral de São 

Pedro, acima do terminal do ônibus 64, mal afamado por causa dos batedores de carteiras. Toda 

manhã ele caminha com passos fortes sobre os paralelepípedos para chegar às 9 da manhã ao 

„palazzo‟ que uma vez recebeu o título de Inquisição Universal Romana. De fala mansa e cortês, 

Joseph Cardinal Ratzinger, 66, parece ser muito bom para ser um inquisidor. Mas sua Congregação 

para a Doutrina da Fé é a última encarnação da Inquisição Romana, e como chefe defensor dos 

dogmas da igreja Católica, o Cardeal permanece na sucessão direta dos perseguidores de Galileu e 

os compiladores do index dos livros banidos. O peso da história é sustentado pela atenção que 

Ratzinger recebe.” Sunday‟s Coming, pág. 90. 

Nesse catecismo tem uma parte que fala do quarto mandamento e o menciona como o Sábado 

era guardado pelo povo de Israel, mas subitamente muda afirmando que “o domingo é o 

cumprimento do sábado”.  O catecismo continua afirmando que “o Sábado que representou a 
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finalização da primeira criação, foi substituído pelo domingo que relembra a nova criação 

inaugurada pela ressurreição de Cristo.” 

O parágrafo 2188 é o que mais revela a estratégia papal. Em respeito à liberdade religiosa e o 

bem comum de todos, os cristãos deveriam reconhecer  os  domingos  e  os  dias  santos  da  igreja  

como feriados legais”. Note as palavras chaves aqui. “Liberdade Religiosa” – para a mente 

Católica isto significa o direito de crer como um Católico. “O bem comum de todos” – estas 

palavras soam similar ao preâmbulo da constituição dos Estados Unidos. Mas soa muito mais com 

as palavras da Campanha Católica para a América: “É hora de nós demonstrarmos nossa 

vitalidade Católica e nos engajarmos em um debate público. Nós temos o poder e o povo para 

entrarmos neste movimento – um movimento que beneficiará todos Americanos.” Sunday‟s Coming, 

pág. 91 

Não era portanto de se assustar que logo ao assumir o mandato como novo papa, Ratzinger, ou 

melhor, Bento XVI, em sua primeira viagem para fora do Vaticano, a cidade de Bari, no sul da Itália, 

já defendesse a união dos cristãos. E para isso nada melhor do que enfatizar a guarda do domingo. O 

título do XXIV Congresso Eucarístico Nacional recebeu o título “Sem o Domingo Não Podemos 

Viver.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje o EUA procura dominar o mundo com a finalidade de obter vantagens comerciais e por 

isso defendem a globalização. Existe um grupo que tenta impor um governo único no mundo que é 

conhecido como “Nova Ordem Mundial”. Mas Deus já havia predito tudo isso. E isto também é um 

sinal de que estamos vivendo nos últimos dias. 

Hoje os EUA conquista poder político e militar sobre o planeta, mas em breve emitirá um 

decreto para impor a santificação do domingo, fazendo assim uma imagem à besta que subiu do mar. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Assim como o livro de Daniel apresenta uma linha profética que se inicía nos dias de Daniel, 

no reino da Babilônia, o livro do Apocalipse apresenta uma linha que vai desde João até a destruição 

de Satanás após o milênio. 

“A fim  de assegurar  popularidade  e  sua aprovação,  os  

legisladores  se renderão aos reclamos de leis dominicais. Mas os 

que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um 

preceito do Decálogo. Neste campo se travará o último grande 

conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não somos 

deixados em dúvida quanto ao desfecho.” - Profetas e Reis, pág. 606. 

 

A FERIDA MORTAL  
É CURADA 
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Nas visões dadas a Daniel em seu livro, ele já anteviu os reinos que dominariam a terra: 

 

 

BABILÔNIA ( Dan. 2:38; 7:4) 

 

    MEDO-PÉRSIA (Dan. 2:32 e 39; 7:5) 

 

    GRÉCIA (Dan. 2:32 e 39; 7:6) 

 

  ROMA PAGÃ (Dan. 2:33 e 40; 7:7:23; Apoc 12:1 a 5) 

 

    REINOS DIVIDIDOS (Dan. 2:41 a 43; 7:24)  

 

      ROMA PAPAL (Dan. 7:24 e 25, Apoc. 13:1 a 10) 
 

No livro de Apocalipse João também tem visões simbólicas com alguns animais (bestas). Mas 

nas profecias que já estudamos, as sete igrejas (Apoc. 2 e 3) e os sete selos (Apoc 6 e 8:1 a 5), 

notamos que Deus parece estar mais preocupado com sua igreja, que havia recebido Seu Filho nos 

dias de João. Há um recomeço. É o início do cristianismo. E as profecias tem como ponto de partida 

(na maioria delas) a igreja fundada por Cristo e seus apóstolos. 

Devo dizer que o Apocalipse não é um livro fechado, mas como o próprio nome diz é um livro 

revelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A fim  de assegurar  popularidade  e  sua aprovação,  os  

legisladores  se renderão aos reclamos de leis dominicais. Mas os 

que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um 

preceito do Decálogo. Neste campo se travará o último grande 

conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não somos 

deixados em dúvida quanto ao desfecho.” - Profetas e Reis, pág. 606. 

 

“No AAPPOOCCAALLIIPPSSEE todos os livros da Bíblia se encontram e 

se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. UUMM  ÉÉ  

UUMMAA  PPRROOFFEECCIIAA;;  OO  OOUUTTRROO  ÉÉ  UUMMAA  RREEVVEELLAAÇÇÃÃOO.. O livro que 

foi selado não é o AAPPOOCCAALLIIPPSSEE, mas a porção da profecia de 

DDAANNIIEELL  relativa  aos  últimos  dias.” - Atos dos Apóstolos, pág. 585. 

 
“...o Apocalipse é o suplemento de Daniel.” - Mensagens Escolhidas, 

vol. 2, pág. 114. 

“O livro de DDAANNIIEELL é descerrado na revelação a João, e nos  

transporta para as ÚÚLLTTIIMMAASS  CCEENNAASS  DDAA  HHIISSTTÓÓRRIIAA  DDAA  TTEERRRRAA.. Terão nossos 

irmãos em mente que estamos vivendo em meio aos perigos dos últimos 

dias? LLEEDDEE  AAPPOOCCAALLIIPPSSEE  EEMM  CCOONNEEXXÃÃOO  CCOOMM  DDAANNIIEELL.” - 

Testemunhos Para Ministros e Obreiros Evangélicos, pág. 115. 
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Tendo em vista estes conselhos, vamos dar uma rápida olhada em Apocalipse 12 e 13. 

Perceberemos por meio destas profecias que estamos vivendo nos últimos dias da história deste 

planeta de pecado. 

Como sei que algumas pessoas tem dificuldades em estudar os símbolos presentes em Daniel 

e Apocalise, coloquei no final do livro (apêndice) uma lista com os principais símbolos e seus 

significados. Poderíamos chamar de Tabela de Símbolos e Significados das Profecias Bíblicas. 

Vamos analizar o que o Apocalipse fala dessa fase de Roma Papal e o próximo poder que 

afetaria o povo de Deus. 

Apocalipse 12 descreve a guerra que houve no céu entre Deus e Seus anjos e Satanás e seus 

anjos maus. Aqui Satanás é descrito como um dragão que lidera 1/3 dos anjos do céu. A igreja pura 

de Deus é descrita como uma mulher. 

Nesta guerra descrita em Apocalipse 12:7 a 9 , Satanás é expulso do céu e é atirado para a 

Terra. 

“Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. 

Também pelejaram o dragão e seus anjos; todavia, não prevaleceram; nem mais se 

achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se 

chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, 

com ele, os seus anjos”. (Apocalipse 12:7 a 9) 

Assim que Satanás foi atirado para a terra começou a perseguir os que fazem parte do povo de 

Deus. 

“Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra perseguiu a mulher que dera 

à luz o filho varão.” (Apocalipse 12:13) 

Satanás começou a perseguir a igreja do Filho de Deus - Jesus Cristo. Para efetuar essa 

perseguição ele tem usado os poderes da Terra. 

“Por exemplo, ele usou Babilônia para levar Judá para o cativeiro e destruiu Jerusalém. 

Satanás usou a Pérsia, nos dias da rainha Ester, na tentativa de aniquilar Israel. Ele usou a Grécia, 

nos dias de Antíoco Epifânio, para tentar destruir a religião judáica e matou ou vendeu como 

escravaos cerca de 80.000 habitantes de Jerusalém. Satanás usou, mais tarde, Roma, na tentativa de 

matar a Jesus ainda menino e posteriormente ordenou sua execução 31 anos depois. Quatro 

décadas mais tarde Roma foi usada como o veículo de destruição de Jerusalém e do Templo, e o 

martírio e a perseguição da recém iniciada igreja Cristã. Durante a Idade Média Satanás usou a 

igreja estatal, o  Papado,  para  impedir  a disseminação do evangelho, da fé e do estudo das 

Escrituras, e perseguiu aqueles que mantinham as verdades bíblicas em oposição a tradição 

eclesiástica.”  The Lamb Among The Beasts, pág. 195. 

Note que Satanás usou até a própria igreja, que se afastou da verdade, para perseguir os fieis 

seguidores de Cristo. Mas isto também já estava profetizado tanto por Daniel, como por Paulo e claro 

por João. 

“E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao 

deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um 

tempo, fora da vista da serpente.” (Apocalipse 12:14) 
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A frase tempo, tempos e metade de um tempo, na realidade quer dizer ano, anos e metade de 

um ano. Fica fácil deduzir que aqui João fala do período de 1260 anos de perseguição ao fiel povo de 

Deus que também é descrito em Daniel 7:25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalipse 13 fala deste poder simbolizado por uummaa  bbeessttaa  qquuee  ssoobbee  ddoo  mmaarr. Um poder que 

surge de um lugar aonde existe muita gente, já que mar é símbolo para lugar habitado (Apocalipse 

17:15). Este poder tem um pouco de cada um dos reinos anteriores: leopardo, urso, leão (os animais 

de Daniel 7). 

Em 1798 essa besta é ferida: 

“No sexto século tornou-se o papado firmemente estabelecido. 

Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser 

o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera 

lugar ao papado. O dragão dera à besta "o seu  poder, e o seu trono 

e grande poderio”. Apoc. 13:2. E começaram então os 1260 anos de 

opressão papal preditos nas profecias de Daniel (Dan. 7:25) e João 

(Apoc 13:5-7). Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar 

a sua integridade e aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a 

vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, 

pela fogueira, ou pela machadinha do verdugo. Cumpriram-se as 

palavras de Jesus: "E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos 

sereis entregues; e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados 

por causa do Meu nome." Luc. 21:16 e 17. Desencadeou-se a 

perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o 

mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a 

igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. 

Assim diz o profeta: "A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha 

lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 

mil duzentos e sessenta dias." Apoc. 12:6.” - História da Redenção, pág. 

330. 

 

“O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de 

Cristo em seu tempo. "Porque não será assim", diz ele, "sem que 

antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado." II 

Tess. 2:3. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor 

senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do 

"homem do pecado". Este "homem do pecado", que também é 

denominado "mistério da injustiça", "filho da perdição", e "o 

iníquo", representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos 

profetas, deveria manter sua supremacia durante 1.260 anos. Este 

período terminou em 1798.” - O Grande Conflito, pág. 356. 
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“Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida 

mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou seguindo a besta.”  (Apocalipse 

13:3) 

João diz que essa ferida não seria para a morte, mas que esse poder se recuperaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocês se lembram que ao estudarmos a profecia de Daniel 7, falamos de um poder que 

mudaria os tempos e a lei e perseguiria o povo de Deus por 1.260 anos? Vimos que este poder 

religioso era sem dúvida a Igreja Católica Apostólica Romana, e como esta profecia de tempo se 

cumpriu à risca. Esse poder religioso dominou o mundo cristão de 538 até 1798 d.C., quando as 

tropas de Napoleão puzeram fim ao seu domínio ao prenderem o Papa Pio VI (1775-1799) que 

morreu pouco depois na prisão. 

O livro do Apocalipse, no entanto, afirmava que essa ferida não seria uma ferida de morte, mas 

seria curada. 

  

 

 

“No capítulo 13:1-10, descreve-se a besta "semelhante ao 

leopardo", à qual o dragão deu "o seu poder, o seu trono, e grande 

poderio". Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, 

representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio 

uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto 

à besta semelhante ao leopardo: "Foi-lhe dada uma boca para 

proferir grandes coisas e blasfêmias. ... E abriu a sua boca em 

blasfêmias  contra  Deus,  para  blasfemar do Seu nome, e do Seu 

tabernáculo, e dos que habitam no Céu. E foi-lhe permitido fazer 

guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda a 

tribo, e língua, e nação." Esta profecia, que é quase idêntica à 

descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se 

inquestionavelmente ao papado. 

"Deu-se-lhe poder para continuar por quarenta e dois 

meses." E, diz o profeta, "vi uma de suas cabeças como ferida de 

morte". E, mais, "se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se 

alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto". Os 

quarenta e dois meses são o mesmo que "tempo, tempos, e metade 

de um tempo", três anos e meio, ou 1.260 dias, de Daniel 7, tempo 

durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este 

período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou 

com a supremacia do papado, no ano 538 de nossa era, e terminou 

em 1798. Nesta ocasião o papa foi aprisionado pelo exército 

francês, e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a 

predição: "Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá.” - O 

Grande Conflito, pág. 439 
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Você verá na tabela a seguir como isso tem se cumprido até a completa cura dessa ferida. Mas 

antes de olharmos a tabela, o livro do Apocalipse, no capítulo 13, menciona outra besta. Esse outro 

poder sobe da terra:  

“Vi ainda oouuttrraa  bbeessttaa  eemmeerrggiirr  ddaa  tteerrrraa; possuía dois chifres, parecendo 

cordeiro, mas falava como dragão. 

Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra 

e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada.  Também 

opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos 

homens. 

Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado 

executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma 

imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu; e lhe foi dado comunicar 

fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse 

morrer quantos não adorassem a imagem da besta.” (Apocalipse 13: 11 a 15) 

Que poder está dominando o mundo em nossos dias, no tempo do fim? 

“As tentativas feitas na idade-média para entender a besta-cordeiro com chifres falharam. O 

povo não pode entender esta profecia antes que ela se cumprisse. Entende-se melhor a profecia 

depois que ela se cumpre. É por isso que Jesus afirmou: „Disse-vos agora, antes que aconteça, para 

que, quando acontecer, vós creiais‟ (João 14:29).”  Apocalipse Verso Por Verso, pág. 114. 

Vamos relembrar algumas coisas para afirmarmos quem realmente é essa besta, esse poder que 

surge nos últimos dias: 

Em Apocalipse 12 aparece um grande dragão vermelho que foi o grande império romano ou 

Roma pagã (usada por seu comandante principal, o próprio Satanás). 

“A influência de Roma nos países que uma vez já lhe 

reconheceram o domínio, está ainda longe de ser destruída. E a 

profecia prevê uma restauração de seu poder. "Vi uma de suas 

cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada; e 

toda a Terra se maravilhou após a besta." Apoc. 13:3. A aplicação 

da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disto, 

diz o profeta: "A sua chaga mortal foi curada; e toda a Terra se 

maravilhou após a besta." Paulo declara expressamente que o 

homem do pecado perdurará até ao segundo advento. (II Tess. 

2:8.) Até mesmo ao final do tempo prosseguirá com a sua obra de 

engano. E diz o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao 

papado: "Adoraram-na todos os que habitam sobre a Terra, esses 

cujos nomes não estão escritos no livro da vida." Apoc. 13:8. Tanto 

no Velho como no Novo Mundo o papado receberá homenagem 

pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa 

unicamente na autoridade da Igreja de Roma.” - O Grande Conflito, 

pág. 579 
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Em Apocalipse 13 aparece uma besta que sobe do mar e é semelhante a um leopardo. Essa 

besta é ferida, mas não morreu. Esse poder foi e é Roma Papal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, e agora? Quem seria esse poder ou essa besta que sobe da terra? 

Em 1851, J. N. Andrews, um pioneiro adventista, identificou esse poder como a América 

protestante, ou seja, os Estados Unidos da América do Norte. Mas como poderia isso ser uma 

realidade, pois, afinal de contas, nessa época o exército dos EUA tinha apenas vinte mil homens? 

Alguns anos depois em 1867,  Touro Sentando, um índio, venceu o exército do General Custer. 

“Em 1933, quando Hitler tornou-se o Führer, os Estados Unidos tinham o décimo sexto maior 

exército do mundo – menor que o da Espanha, da Turquia e mesmo da Polônia.” O Dia do Dragão, pág. 

31. 

Realmente parecia impossível, mas Deus não advinha, Ele sabe. 
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BESTA QUE SOBE DO MAR (APOCALIPSE 13)  

= ROMA PAPAL 

A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder 

representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro 

fará com que a "Terra e os que nela habitam" adorem o papado, 

ali simbolizado pela besta "semelhante ao leopardo". A besta de 

dois chifres dirá também "aos que habitam na Terra que façam 

uma imagem à besta; e, ainda mais, mandará a todos, "pequenos e 

grandes, ricos e pobres, livres e servos", que recebam o "sinal da 

besta". Apoc. 13:11-16. ... OOSS  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS  SSÃÃOO  OO  PPOODDEERR  

RREEPPRREESSEENNTTAADDOO  PPEELLAA  BBEESSTTAA  DDEE  CCHHIIFFRREESS  

SSEEMMEELLHHAANNTTEESS  AAOOSS  DDOO  CCOORRDDEEIIRROO, e que esta profecia se 

cumprirá quando aquela nação impuser a observância do 

domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua 

supremacia. Mas nesta homenagem ao papado os Estados Unidos 

não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já 

lhe reconheceram o domínio, está ainda longe de ser destruída. E a 

profecia prevê uma restauração de seu poder. "Vi uma de suas 

cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada;   e  

toda  a  Terra  se  maravilhou  após  a besta." Apoc. 13:3. A 

aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. 

Depois disto, diz o profeta: "A sua chaga mortal foi curada; e toda 

a Terra se maravilhou após a besta." Paulo declara expressamente  
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Alguns pontos a considerar: 

 Surgiria da terra. Se “mar”, de onde surgiu as outras bestas (Daniel 7 e Apocalipse 13) 

significa que elas sairam de onde era bastante povoado, esse poder surgiria de um lugar pouco 

povoado. “Um proeminente escritor descreveu o levantar dos Estados Unidos: “...o mistério 

de sua chegada do vazio... Como uma semente silenciosa nós crescemos e nos transformamos 

em um império.” (G.A. Townsend, The New World Compared With the Old, pág. 635.)  

 “Um jornal Europeu escreveu em 1850 a respeito dos Estados Unidos como um império que 

estava “emergindo... em meio ao silêncio da terra, diariamente aumentando o seu poder e sua 

força.”(citado em Daniel and revelation, pág. 578, Uriah Smith).” Revelation‟s Predictions For a 

New Millennium, pág. 381.  

 Possuia chifres como de um cordeiro. Esse poder agiria de maneira gentil. “Uma nação sem 

um déspota como rei e uma igreja sem um papa autoritário. O pano de fundo aqui é que a 

nova nação teria liberdade civil e religiosa.” Sunday‟s Coming, pág. 221. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falava como um dragão. Passaria a agir como Satanás. Destruindo, perseguindo, e punindo 

àqueles que não seguissem as leis que esse poder impusesse. E ao que tudo indica quanto mais 

se aproxima do fim, mais falará em nome do dragão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

que o homem do pecado perdurará até ao segundo advento. (II 

Tess. 2:8.) ... Tanto no Velho como no Novo Mundo o papado 

receberá homenagem pela honra prestada à instituição do 

domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de 

Roma. ...” - Fé Pela Qual Eu Vivo, MM 1959, pág. 329. 

 

“Os „dois chifres como de um cordeiro‟ bem representa o 

caráter de nosso governo, como expresso em seus dois princípios 

fundamentais, - Republicanismo e Protestantismo. Estes princípios 

são o segredo de nosso poder e prosperidade como nação. Aqueles 

que cedo encontraram asilo nas praias da América, regozijaram de 

que haviam alcançado um país livre da arrogância do papado e da 

tirania dos reis. Eles se determinaram a estabelecer um governo sob 

o pleno fundamento da liberdade civil e religiosa.” (Ellen White, The 

Signs of the Times, Feb. 8, 1910).” Citado em Sunday‟s Coming, pág. 221. 

 

“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  
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 Exerce o mesmo poder da primeira besta. Assim como o papado, na idade média, punha e 

depunha reis e governantes, esse poder faria o mesmo nessa época. Os reinos do mundo 

seguiriam o que ele impusesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opera grandes sinais... faz descer fogo do céu. Tem um poder fantástico a ponto de enviar 

fogo do céu. 

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 corno semelhantes aos do cordeiro – professando-se pura, suave 

e inofensiva – que fala como o dragão.” - O Grande Conflito, pág. 441 

 

“Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se 

aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e obrigar os 

homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais 

países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. O 

nosso povo não tem sequer utilizado a metade do poder de que 

dispõe para estender a mensagem de advertência.” – Testemunhos 

Para a Igreja, Vol. 6, pág. 18. 
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 Surgiu depois da ferida da primeira besta. Surgiria depois ou próximo a 1798. “Os 

peregrinos chegaram ao “Novo Mundo”no início dos anos 1600s. Em 1776 as colonias se 

uniram ao ponto de apresentar a Declaração de Independência. Em 1787 a Constituição foi 

ratificada, e em 1789 a Carta Magna foi formulada. Em 1791 a Carta Magna foi adotada. ...O 

papa foi preso em 1798, e sem dúvida é significativo que no mesmo ano o governo Francês 

reconheceu os Estados Unidos como uma nação.” Sunday‟s Coming!, pág. 217. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajudaria a comunicar fôlego à primeira besta. Ajudaria na recuperação da primeira besta (a 

que tinha sido ferida). Ou seja ajudaria na cura da ferida e ainda faria com que as pessoas 

adorassem essa primeira besta sob pena de morrerem se assim não fizerem. “Muitas leis 

estaduais dominicais foram estabelecidas ao longo do século. Mas um ingrediente essencial 

estava faltando para se estabelecer uma lei dominical nacional. O ingrediente que faltava era 

a cooperação entre os Estados Unidos e o Papado. De fato, a história confirma que existia um 

forte sentimento anti-Católico nos Estados Unidos. Como as coisas mudaram atualmente! 

Durante o governo de Ronald Reagan nós (EUA) estabelecemos “total relações diplomáticas 

com o governo central da Igreja Católica Romana”, e adicionalmente, naquilo que ficou 

conhecido como “Santa Aliança”, nós cooperamos com o papado ao derrubar o comunismo. 

 Atualmente, líderes religiosos como Chuck Colson, Pat Robertson, Billy Graham, e outros 

estão encorajando o patrocínio de Roma. E líderes civís ...estão dando apôio  político em 

direção à Roma.” Sunday‟s Coming, pág. 223. 

“Falando sobre o novo papel dos Estados Unidos como a única superpotência do mundo, o 

chefe da OLP, a Organização Para Libertação da Palestina, Yasser Arafat, chamou a capital 

americana  Washington, de “a nova Roma”. 

A nova Roma! Por quê? Porque  Roma antiga havia sido um poder sem rival em sua época, e 

os Estados Unidos estão nesta posição agora.” O Dia do Dragão, pág. 25. 

De fato, o capítulo três do livro O Dia do Dragão tem o 

título “A Nova Roma”. 

A própria revista Veja de 11 de Dezembro de 2002, tráz 

na capa, George Bush, presidente dos Estados Unidos, vestido 

como César. O título da manchete é: “Lula Vai a César”. Em 

várias matérias da revista Veja, os EUA é comparado a um 

“Império” por seu poderio e influência. 

EEssttaa  éé  uummaa  pprrooffeecciiaa  qquuee  eessttáá  ssee  ccuummpprriinnddoo  eemm  nnoossssooss  

ddiiaass..  

 

“Que nação no Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo 

ao poder, apresentando indícios de força e grandeza, e atraindo a 

atenção do mundo? A aplicação não admite dúvidas. Uma nação, e 

apenas uma, satisfaz às especificações desta profecia; esta aponta 

insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte.” - 

O Grande Conflito, pág. 439. 

 



203 

 

A ferida foi sendo, pouco a pouco, curada, e os EUA tiveram um papel preponderante para que 

ela se curasse completamente.  

A profecia ainda previa que que toda a terra se maravilharia seguindo a besta. E hoje podemos 

dizer que esta é mais uma profecia que está se cumprindo diante de nossos olhos. Verifique na tabela 

a seguir, como essa ferida foi sendo curada com o passar dos anos. 

Também procurei colocar como os EUA, a besta que subiu da terra, e a besta que subiu do mar 

estão cada vez mais trabalhando em conjunto (Apoc. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1798 Tropas de Napoleão prendem o Papa. “Napoleão pretendeu que jamais surgiria outro papa.” (Uma 

Nova Era Segundo as Prof. do Apoc., 356.) A besta é ferida, mas não de morte. – Apoc. 13:3. 

1801 Napoleão assina um tratado entre a igreja e o estado. A igreja foi representada por um novo papa. 

1851 Andrews publicou pela primeira vez sua identificação da besta de dois chifres, os Estados Unidos. 

Nesta época o pequeno exército dos EUA tinha cerca de vinte mil homens. O Dia do Dragão, 30. 

1865 Em 1865, Pio IX escreveu ao primeiro monarca da Itália Víctor Manuel II (tinha sido proclamado rei 

em 1861) para denunciar a difícil situação que atravessava a Igreja Católica no país que se estava 

unificando. 108 sedes episcopais de 229 estavam vacantes; 80 bispos, entre eles 9 cardeais, 

foram detidos, processados e condenados ao cárcere ou ao exílio. A ferida continuava aberta. 

1866 07/07/1866 - Retirou-se todo o reconhecimento jurídico a 1089 ordens, congregações, e 

corporações religiosas, e seus bens passaram a ser propriedade do Estado. A ferida continuava 

aberta. 

1867 Em 1867, se suprimiram 25 mil entidades eclesiásticas. A ferida continuava aberta. 

PASSOS PARA A UNIÃO 
EUA/VATICANO 
O LONGO CAMINHO DA CURA 
DA FERIDA (Apocalipse 13)  

BESTA QUE SOBE DA TERRA (APOCALIPSE 13)  

= ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
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1870 20/09/1870 - Tropas fiéis ao rei da Itália ocuparam os Estados Pontifícios. Pio IX se encerrou no 

Vaticano e se declarou prisioneiro. O Papa considerava uma injustiça histórica a maneira em que 

tinham sido expropriadas as propriedades da Igreja e temia que com a independência temporária 

perdesse também sua independência para exercer seu trabalho espiritual universal. A ferida 

continuava aberta e parecia que não haveria cura. 

1871 Em 1871, o Papa Pio IX pronunciou o «Non Expedit» pelo qual se impedia aos católicos tomar parte 

ativa na vida política da Itália unida. Em concreto, não deviam votar. Surgiu assim uma das 

divisões mais profundas experimentadas pela história da Itália. A besta de Apocalipse 13 

começava a se movimentar. 

1929 Pactos de Latrão de 1929 entre o Reino da Itália e a Santa Sé, nos quais se resolveu a conciliação 

entre o Estado e a Igreja católica. Aqueles pactos garantiram a reconstrução do Estado 

Pontifício, marcando os limites atuais da Cidade do Vaticano. Os dois Estados reconheceram a 

mútua soberania. A religião católica foi reconhecida como religião de Estado.  

Benito Mussolini assinou uma concordata, garantindo ao papa a plena autoridade sobre a 

Cidade-Estado do Vaticano. “Mais uma vez, o papa era tanto um monarca quanto um sacerdote. 

Estava sendo curada a ferida mortal.” (Apoc. 13:3) Uma Nova Era Segundo as Prof. do Apoc., 356. 

1933 “Quando Hitler tornou-se o Führer, os EUA tinham o décimo sexto maior exército do mundo – 

menor que o da Espanha, da Turquia e mesmo da Polônia.” O Dia do Dragão, 31. Não parecia ser 

possível a profecia de Apocalipse 13 se cumprir de acordo com a interpretação que Ellen White 

havia colocado em seu livro “O Grande Conflito”. 

1951 Presidente Harry Truman pede ao Senado a aprovação para o ato em que nomeava um embaixador 

para a Cidade-Estado do Vaticano. “A América mergulhou num turbilhão de protesto e agonia. 

Dificilmente um único grupo protestante do país terá deixado de expressar formalmente – e por 

vezes de modo acrimonioso – a sua oposição, de forma que o Presidente retirou sua proposta.” Uma 

Nova Era Segundo as Prof. do Apoc., 357. 

1961 EUA declara constitucionais leis estaduais que obriguem o fechamento do comércio aos domingos. 

1962 Papa João XXIII no Concílio Vaticano II começa a chamar os protestantes de “irmãos 

separados” em vez de “hereges”. Inicia-se o processo de aproximação. (1962 a 1965) 

1964 21/11/1964 – Segundo Concílio do Vaticano inicia a aproximação entre a Igreja Católica 

Romana e as igrejas protestantes. Alguns dos documentos formulados neste concílio, como o 

Decreto do Ecumenismo (Unitatis Redintergratio), tem decididamente inaugurado uma nova ênfase 

dos contatos e um entendimento mútuo, tanto a nível oficial como a níveis regionais. 

1966 Papa Paulo VI fala na sede das Nações Unidas. O presidente dos EUA, Lyndon Johnson visitou o 

pontífice em seu hotel. 

1978 João Paulo II é eleito Papa. 

1979 Papa João Paulo II visita os EUA. 

1981 “Em fevereiro de 1981, cerca de 280 delegados, que representavam quase todas as organizações 

religiosas do país, reuniram-se em Washington para queixar-se de que o governo estava 

interferindo nas atividades eclesiásticas mais do que em qualquer outra ocasião na história da 

nação.” Uma Nova Era Segundo as Prof. do Apoc., 357. 

1982 João Paulo II e Ronald Reagan trabalham juntos para apressar a queda do Comunismo. A 

revista Time de 24/02/92 publicou a seguinte manchete em sua capa: “Santa Aliança: Como 

Reagan e o Papa Conspiraram para Ajudar o Movimento Polonês Solidariedade, e Apressar a 
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Queda do Comunismo.” Foi uma das maiores alianças secretas de todos os tempos. O Dia do 

Dragão, 52 e 53. 

1983 15/08/1983 - Quatorze teólogos evangélicos, católicos, anglicanos, ortodoxos assinaram em comum 

acordo um documento que reconhecem a existência da comunhão dos santos (já mortos) como 

comunhão daqueles que na Terra estão unidos a Cristo, como membros vivos de seu corpo, o 

fundamento e o ponto central da referência desta comunhão é Cristo. O Pe. Marcelo declarou que 

“nós cristãos católicos, admitimos e proclamamos a imortalidade da alma, a nossa alma não 

acaba por aqui, isto aqui é uma passagem, nós somos peregrinos. Cremos na sobrevivência 

consciente logo depois da separação do corpo pela morte.” Fonte  http://www.catolicanet.com/ “A 

teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestadas do 

paganismo, incorporando-as à religião da cristandade.” O Grande Conflito, pág. 554.  “Quarenta e 

dois por cento dos americanos, acreditam que já estiveram em contato com os mortos.” O Dia do 

Dragão, 129. 

1984 Presidente Ronald Reagan nomeou William A. Wilson como embaixador junto ao Vaticano. O 

Senado aprovou por 81 votos contra 13. “Quando o protestantismo estender os braços através 

do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano...” Eventos Finais, pág. 115. 

1987 Reunião carismática em Nova Orleans onde protestantes e católicos comungaram juntos. O Dia 

do Dragão, 57. 

1987 10/09/1987 – O Presidente R. Reagan viaja para Miami para dar as mãos pessoalmente ao 

Papa João Paulo II dando as boas vindas a ele como pastor espiritual não apenas dos católicos 

mas de todo povo americano. Reagan disse: "Oue o senhor possa nos exortar, nós o ouviremos, 

pois com todo o coração nós anelamos por uma terra ainda melhor". Em seu discurso João Paulo II 

disse: "Eu venho como um amigo , um amigo da América e de todos os Americanos: Católicos, 

Ortodoxos, Protestantes e Judeus, pessoas de todas as religiões e todos os homens e mulheres de 

boa vontade."  

      Ainda nesta viagem João Paulo II conferenciou com lideres Judeus. Mais tarde no mesmo dia o papa 

encontrou-se em Columbia, S.C. com vinte e sete protestantes e Líderes Ortodoxos Orientais, de 

quem exortou para “trabalhar pelo tempo em que será possível para Cristãos confessarem juntos a 

uma supostamente fé Católica.” 

  Em Los Angeles, durante a mesma viagem, o papa encontrou com representantes do Islamismo, 

Hinduismo e Budismo e pela segunda vez encontrou-se com representantes do Judaísmo.  

1989 01/12/1989 – “Gorbachev (presidente da União Soviética) encontra-se com o Papa e os dois 

reatam relações diplomáticas.” Neste encontro, Gorbachev chamou ao papa de “líder moral do 

mundo.” O Dia do Dragão, 16. 

1990 30/10/1990 – O presidente George Bush (pai) declarou que as Nações Unidas poderiam “ajudar a 

estabelecer uma nova realidade... UMA NOVA ORDEM MUNDIAL.” O Dia do Dragão, 17. 

1991 “Os católicos romanos constituem a maioria dos deputados e senadores em Washington.” O Dia do 

Dagão, 8. 

1993 12/08/1993 – O Presidente Clinton viaja para o aeroporto de Denver para dar as boas vindas ao Papa 

João Paulo II. Clinton classificou as primeiras palavras de João Paulo como “um grande discurso”. 

1994 29/03/1994  -  39 líderes protestantes evangélicos e católicos romanos assinam um documento 

intitulado “Evangélicos e Católicos juntos: A Missão Cristã no Terceiro Milênio”. 

1996 Vaticano Admite Consulta aos Mortos - Através do jornal L‟Osservatore Romano, órgão oficial 

da Igreja com sede em Roma, em edição de novembro de 1996, o padre Gino Concetti concedeu 

http://www.catolicanet.com/noticias/noticias_integra.asp?cod=1&codigo_noticias=6885&edtoria=1
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uma entrevista, depois reproduzida em outros periódicos, como os italianos Gente e La Stampa e o 

mexicano El Universal, revelando os novos conceitos católicos em relação às mensagens ditadas 

pelos espíritos depois da morte carnal. Padre Gino Concetti, irmão da Ordem dos Franciscanos 

Menores, considerado um dos mais competentes teólogos do Vaticano, admite ser possível 

dialogar com os desencarnados. Segundo ele, o catecismo moderno ensina que “Deus permite 

àqueles que vivem na dimensão ultraterrestre enviar mensagens para nos guiar em determinados 

momentos da vida.”  

1998 Papa João Paulo II publica a carta apostólica Dies Domini onde exalta a natureza essencial do 

Sábado mas proclama a autoridade da Igreja Católica em mudar o Sábado para o Domingo. 

1999 A Igreja Católica e as Igrejas ortodoxas estão separadas desde o cisma de 1054. Em maio de 1999, 

João Paulo II se converteu no primeiro bispo de Roma a visitar um país de maioria ortodoxa, ao 

chegar à Romênia. Desde então, visitou outros países de maioria ortodoxa na Europa do Leste e nas 

Repúblicas ex-Soviéticas. 

2000 “Clinton e o Papa São Eleitos os Mais Queridos dos EUA em 2000” - O presidente Bill Clinton e o 

papa João Paulo II foram os homens mais admirados nos EUA em 2000. Fonte: 

www.uol.com.br/folha/mundo/ult94u16203.shl 

2000 Março de 2000 – Primeira visita de um papa à Terra Santa desde que Israel voltou para sua 

terra em 1948. O Vaticano sempre foi muito hostil a Israel e ao judaismo, desde a Segunda Guerra 

Mundial, quando o papa Pio XII omitiu-se diante dos crimes dos nazistas.  

“O papa pregou um Sermão na Montanha... Mais de 80.000 pessoas assistiram a missa papal em um 

sítio que algumas vezes parecia um festival de Rock religioso, com jovens de mais de 80 países, 

tocando violões e tamborins.” http://www.telegraph.co.uk/,  sábado, 25 de março de 2000, Ed. 1765. 

Nesta visita o papa usou um crucifixo vergado com a figura distorcida de Cristo. "Após o encontro 

com Arafat, o papa viajou em seu veículo blindado, chamado 'papamóvel' para a Praça da 

Manjedoura, em Belém para uma calorosa recepção no tradicional sítio do nascimento de Cristo... 

Quando o som do órgão indicou o início da Missa, ele apoiou-se em seu cetro de prata, encurvando 

sua cabeça em uma solene oração." Associated Press World News, Jocelyn Noveck, 22/3/2000. 

Essa referência ao "cetro de prata" do papa é o crucifixo satânico que ele carrega desde o 

início do seu papado. É o símbolo do Anticristo criado pelos satanistas praticantes de magia negra 

no ano 666 [conforme descrito pelo autor católico Piers Compton, em seu livro The Broken Cross: 

Hidden Hand in the Vatican, Channel Islands, Neville Spearman, 1981, pg 72]. 

Um outro símbolo satânico também foi usado desta vez, a cruz invertida no encosto da cadeira usada 

pelo Papa. Os católicos fiéis ajoelham-se diante desse símbolo do Anticristo desde 1963, quando o 

papa Paulo VI começou a usá-lo nas cerimônias públicas. Naquele tempo, os adeptos ocultistas de 

todas as sociedades secretas perceberam que esse símbolo, que começara a ser usado pelo papa 

significava somente uma coisa: os Iluministas agora controlam o Vaticano! Finalmente, após mais 

de 200 anos de luta, as forças da Magia Negra dos Mestres dos Iluministas controlavam o 

Vaticano, tomando-o dos praticantes de Magia Branca que mantiveram o poder desde o tempo 

de Constantino. 

2001 21/03/2001 - Bispo Luterano Aceita o Papa Como Porta-Voz da Cristandade.  O presidente da 

Igreja Luterana da Baviera, bispo Johannes Friedrich, admitiu que o Papa, em circunstâncias 

específicas, devesse ser reconhecido como o porta-voz da cristandade. “Essa posição daria mais 

força à igreja Cristã.” O presidente da Federação Luterana Mundial, o bispo alemão Christian 

Krause, alertou que a proposta é um tema que restringe ao âmbito da Igreja alemã, mas ele acha que 

é importante que católicos e evangélicos trabalhem mais em conjunto em temas do campo ético e 

social. Fonte: www.msmtnews.com.br/ 

http://www.uol.com.br/folha/mundo/ult94u16203.shl
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.msmtnews.com.br/
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2001 22/03/2001 - João Paulo II recebe uma delegação Presbiteriana dos EUA que se reune com o 

Conselho Pontificio para a Unidade dos Cristãos. O papa disse que “assim se confirma nosso 

compromisso de trabalhar para conseguir a plena unidade dos cristãos enquanto esperamos seu  

regresso em glória.” “Que a vossa permanência e vossa reunião com o o Pontificio Conselho para 

a Promoção da Unidade dos Cristãos produzam abundantes frutos para as tarefas ecumênicas do 

futuro.” Fonte: www.aciprensa.com/notic2001/marzo/notic1211.htm 

2001 24/03/2001 – Ao receber na Casa Branca, vários Cardeais e o Núncio Apostólico do País, o 

Presidente George Bush disse que considera o “Santo Padre” como “um dos autênticos grandes 

homens do mundo. A melhor maneira de honrá-lo, é se considerarem seus ensinos com seriedade, 

escutarem suas palavras e as colocarem em ação aqui nos Estados Unidos. Este é um desafio que 

devemos aceitar.” Bush ainda afirmou que há “um grande despertar”da fé nos EUA. “As pessoas 

estão descobrindo a inspiração da fé em suas vidas e sua importância em nossa sociedade. A fé dá 

às nossas vidas dignidade e direção.” Fonte: www.aciprensa.com/america2.htm 

2001 28/05/2001 - O presidente George Bush escolhe John Clink, conselheiro da Missão da Santa Sé 

perante as Nações Unidas, como novo chefe do Escritório do Departamento de Estado para a 

População, Refugiados e a Imigração. Nesta ocasião George Bush disse: "João Paulo II é um 

Papa que não decepcionou as múltiplas esperanças que os homens de nosso tempo têm posto sobre 

ele. Quando alguém está na presença dele, diz para si mesmo: 'Eis aqui um grande homem, um 

verdadeiro líder.' É um homem de liberdade, de fé, que sofre sempre que a Igreja, ou o homem, é 

oprimido. Ocupará, com todo direito, um lugar privilegiado na história de nosso tempo. Eu não sou 

católico, porém sinto um profundíssimo respeito e um sincero afeto por ele." 

2001 18/07/2001 – Bush diz que Papa é “um grande líder mundial”. O presidente George Bush 

declarou que “o papa é um grande líder mundial, de importância capital.” Ele ainda disse: “Estou 

emocionado diante de meu primeiro encontro com o papa.” Ele ainda afirmou que o papa “é um 

defensor da vida que tem imensa força moral em meu país.” Fonte: www.terra.com.br/cgi-

bin/index_frame/mundo/2001/07/18/007.htm 

2001 23/07/2001 – George Bush Jr. se encontra com o Papa João Paulo II na Cidade do Vaticano.- 

João Paulo II e George Walker Bush sentaram-se na Sala do Trono do palácio apostólico de 

Castelgandolfo para uma conversa reservada, muito esperada pelo presidente norte-americano. “O 

Clima da Casa  Branca mudou e os primeiros sinais com relação à igreja Católica são de 

esperança”, disse o cardeal William Keeler. Desde sempre, sobretudo nos tempos da guerra fria, 

os presidentes norte americanos sentem a necessidade de reconhecer a autoridade moral do Papa, 

soberano no mundo espiritual. Segundo a conselheira da Casa Branca para a Segurança, Condolezza 

Rice, “para tomar o exemplo e buscar inspiração.” George Bush lamentou “não ser bastante 

poético para poder expressar o que significa encontrar-se em sua presença.” (zenit.org)  

2001 08/08/2001 - João Paulo II e George W. Bush se fizeram presentes no encontro anual mundial 

de mais de dois mil Cavaleiros de Colombo. Os Cavaleiros de Colombo formam uma das 

maiores organizações católicas de leigos do mundo, com mais de 1.600.000 membros em vários 

continentes. O presidente George Bush convidou os Cavaleiros de Colombo a trabalhar junto ao 

Governo para “fazer a diferença no serviço de nossos filhos, de nosso futuro, e de nosso mundo.” O 

presidente louva também o trabalho dessa Ordem que “está ajudando a criar o que o Papa João Paulo 

II chamou de uma "cultura da vida." Fonte: www.zenit.org 

2001 29/09/2001 - Medidas Antiterroristas Prejudicaram Liberdade de Religião. “As medidas 

antiterroristas adotadas depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 provocaram em muitos 

países violações dos direitos humanos e da liberdade de religião e crença.” Assim aponta o relator 

http://www.aciprensa.com/notic2001/marzo/notic1211.htm
http://www.aciprensa.com/america2.htm
http://www.terra.com.br/cgi-bin/index_frame/mundo/2001/07/18/007.htm
http://www.terra.com.br/cgi-bin/index_frame/mundo/2001/07/18/007.htm
http://www.zenit.org/
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especial da Comissão dos Direitos Humanos da ONU para a liberdade de religião e crença, 

Abdelfattah Amor. 

2002 24/01/2002 – João Paulo II e mais 200 líderes religiosos do mundo inteiro oram pela paz na 

cidade de Assis. Um grupo de patriarcas ortodoxos, de rabinos, muftis, xeques e personalidades 

islâmicas, entre elas um príncipe da Jordânia, monges budistas, xintoístas, representantes dos 

hinduístas, das religiões tradicionais africanas e dos zoroástricos, assim como membros das igrejas 

cristãs não católicas,  estiveram lado a lado com o papa, seus cardeais, bispos e outros prelados 

católicos orando juntos na Basílica de São Francisco em Assis pela paz mundial.  

22000022 15/11/2002 – Noticiário Católico diz que Visita do Papa ao Parlamento Italiano 

Equivale à CCUURRAA  DDEE  UUMMAA  FFEERRIIDDAA..  Segundo o historiador Pietro Scoppola, a presença de 

João Paulo II no Parlamento marca a “reconciliação plena e incondicional com as instituições 

italianas.” 

2003 28/05/2003 - Congresso ecumênico pede união das igrejas. Cerca de 200.000 pessoas 

participaram do Oecumenische Kirchentag (Encontro Ecumênico Internacional) em Berlim. Eles 

assistiram uma celebração religiosa ao ar livre no qual os principais líderes cristãos na Alemanha 

concluíram esse primeiro Congresso Ecumênico pedindo união entre católicos e protestantes. “O 

que agora nos une, ninguém pode romper”, disse o presidente do comitê organizador católico, Hans 

Joachim Meyer, no palco montado em frente ao edifício do parlamento alemão. As maiores 

autoridades católicas e protestantes alemães estiveram presentes. Entre elas destacamos os 

presidentes da Conferência Episcopal Alemã (DBK), cardeal Karl Lehmann, e do Conselho da igreja 

Evangélica da Alemanha (EKD), Manfred Kock. Muitos presentes levavam um lenço laranja com a 

inscrição “benditos sejam os que procuram a paz”, lema do congresso. 

2003 01/06/2003 – Presidente George Bush elogia Papa João Paulo II na Cracóvia. O presidente 

George W. Bush qualificou João Paulo II como “um dos maiores líderes morais de nosso tempo”. 

Ele ainda disse que com o passar do tempo a visão e o valor de João Paulo II “causaram medo nos 

tiranos e traria liberdade a este querido país, assim como a libertação da metade de um 

continente.” 

2003 02/06/2003 - Papa João Paulo II recebe o Secretário de estado norte-americano Colin Powell. 

Em várias ocasiões Colin Powel se dirigiu ao Papa com o título de “Sir” (Senhor), segundo o 

costume do exército norte-americano quando um militar se dirige a um superior.  

2003 27/11/2003 – O Papa João Paulo II recebe o líder espiritual dos budistas e tibetanos, Dalai 

Lama. "Foi uma breve visita de cortesia, de conteúdo exclusivamente religioso", disse o porta-voz 

do Vaticano, Joaquín Navarro Valls. "Manifestei ao Papa minha admiração pelo que tem feito pela 

paz e pela harmonia entre as religiões do mundo", disse o monge. Fonte: 

noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI221889-EI312,00.html 

2004 12/01/2004 - O tradicional encontro de início de ano que João Paulo II manteve esta segunda-feira 

com o Corpo Diplomático serviu para reunir os representantes dos 174 países que atualmente 

mantêm relações diplomáticas com a Santa Sé. Quando Karol Wojtyla subiu à cátedra de São 

Pedro, em 1978, a Santa Sé mantinha relações diplomáticas com 85 países. (“...E toda a terra se 

maravilhou seguindo a besta.”  Apocalipse 13:3) 

2005 02/04/2005 – Morre João Paulo II, primeiro papa não italiano (era polonês) em 500 anos. “Foi 

eleito em 1978 e logo imprimiu uma orientação fortemente conservadora ao seu pontificado, 

isolando o setor mais progressista da Igreja. Sua ação foi fundamental para a implosão do bloco 

soviético, em 1989-1991.” Fonte: Istó é – 28/12/2005 

http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI221889-EI312,00.html
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2005 08/04/2005 - João Paulo II é sepultado. Mais de 200 líderes mundiais estiveram presentes. Entre 

eles, George Bush (Pai e filho) e Bill Clinton que se ajoelharam diante do corpo morto do papa. 

Durante as cerimônias fúnebres públicas, os fiéis aclamaram o Papa como santo e pediram sua 

rápida canonização, aos gritos de "Santo Já". 

2005 19/04/2005  - “Eleito Joseph Ratzinger, que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé 

(antigo Santo Ofício) e principal ideólogo e guardião do conservadorismo adotado no pontificado 

de João Paulo II.” Fonte: Istó é – 28/12/2005.  Adotou o nome de Bento XVI. 

2005 05/2005 – O papa Bento XVI faz sua primeira viagem para fora do Vaticano encerrando o XXIV 

Congresso Eucarístico Nacional realizado na cidade de Bari, sul da Itália, sob o título "Sem o 

domingo não podemos viver", no qual se comprometeu a lutar pela unidade dos cristãos. 

  Parece inacreditável que, mesmo colocando apenas alguns acontecimentos (os mais 

importantes) para demonstrar a “cura da ferida papal” e sua aproximação dos EUA, eu tenha gastado 

todas estas páginas. 

Isto não parecia ser possível há algumas décadas atrás. “Trinta anos atrás protestantes 

americanos conservadores ainda fomentavam profunda suspeita e hostilidade com relação ao 

Catolicismo em geral e com o papado em particular. Uma procissão papal na década de 50 seria 

mais um objeto de protesto público e raiva do que apreciação.  

O reconhecimento diplomático do Vaticano pelos Estados Unidos trinta anos atrás seria 

impossível. Em 1951 o Presidente Harry Truman teve que abandonar seus planos em apontar o 

General Mark Clark como embaixador designado para o Vaticano, porque ele foi inundado por 

cartas, telegramas, e chamadas telefônicas de Protestantes de diversas religiões que opunham-se a 

tal nomeação. Em 1984, contudo, o Presidente Ronald Reagan pode reconhecer o Vaticano e o papa 

como chefe de estado quando nomeou o congressista William Wilson como embaixador oficial da 

Santa Sé, com raras reações protestantes.  

Esta mudança radical da atitude protestante de inimizade para amizade para com o papa e sua Igreja 

Católica não é nenhuma surpresa para os Adventistas do Sétimo Dia. Com base na profética interpretação 

bíblica, nós, os Adventistas, por mais de cem anos, temos anunciado que a América Protestante tomaria a 

iniciativa em estender as mãos e pôr fim à separação entre o Protestantismo e o Catolicismo Romano para 

assim cooperar com Roma.”-  Samuele Bacchiochi - Publicado em Adventists Affirm, vol. 7 

Em 1886, Ellen G. White escreveu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Esta aliança entre a América Protestante e a Igreja Católica assumiu cumprimento visível no dia 10 

de Setembro de 1987, quando o Presidente R. Reagan viajou para Miami para dar as mãos pessoalmente ao 

Papa João Paulo dando as boas vindas a ele como pastor espiritual não apenas dos católicos, mas de todo o 

“O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder 

romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, 

e será nessa ocasião que Deus efetuará Sua „estranha obra‟ na 

Terra.” - The Seventh-day Bible Commentary, vol. 7, pág. 910 - Eventos Finais, 

pág. 114. 

“O pretenso mundo protestante formará uma confederação 

com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta 

harmonia.” - The Seventh-day Bible Commentary, vol. 7, pág. 975(escrito em 

1895) - Eventos Finais, pág. 114. 
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povo Americano. É importante enfatizar que esta foi a primeira vez que um presidente Americano viajou para 

outra cidade para dar as boas vindas a um líder religioso. Nas breves palavras desta cerimônia de recepção 

no Aeroporto Internacional de Miami, Reagan encorajou o papa para pregar abertamente para o povo 

americano. „Que o senhor possa nos exortar‟ disse o presidente,  „nós o ouviremos, pois com todo o coração 

nós anelamos por uma terra ainda melhor‟.” -  Samuele Bacchiochi - Publicado em Adventists Affirm, vol. 7.  

Uma aparente mudança ocorreu na igreja Romana. O Pr. Samuele Bacchiochi conta que seu 

pai, em 1941, pediu “ao padre da paróquia para explicar algumas das coisas que ele estava lendo 

na Bíblia que um amigo Valdense lhe emprestou, o padre persuadiu meu pai para que ele deixasse a 

Bíblia com  ele, porque ao lê-la, disse o padre, "traria somente confusão e pesar a sua alma."  Seu 

pai relutante concordou. “Mais tarde, sentiu necessidade e urgência de ler a Bíblia novamente, 

procurou em vão por uma Bíblia católica italiana nas principais livrarias em Roma. Finalmente ele 

encontrou numa secção de um escritório Britânico e Sociedade Bíblica Estrangeira, onde ele pode 

comprar uma Bíblia "Protestante" Italiana.”  
“Que mudança tem tomado lugar desde o Vaticano II! Não apenas tem os católicos 

trabalhado com os protestantes em produzir uma edição ecumênica da Bíblia, como estão 

promovendo a leitura da mesma por seus membros.”-  Samuele Bacchiochi - Publicado em Adventists Affirm, 

vol. 7. 

O Pr. Bachiochi diz que seu pai o levou para visitar Don Romano, padre da igreja Católica 

local, que em algumas ocasiões o tem convidado para liderar o estudo da Bíblia em sua congregação. 

(O pai do Pr. Bachiochi é Adventista do Sétimo Dia.) 

Ele ainda diz que “estes desenvolvimentos positivos, contudo, não podem cegar-nos ao fato de 

que nenhuma mudança considerável tem tomado lugar nos ensinamentos católicos, assim confirmou 

a recente visita do Papa João Paulo. A Bíblia ainda resta como a Bíblia da Igreja Católica, sujeita a 

seus ensinamentos históricos, ao invés de a Igreja Católica sujeitar-se aos ensinamentos da Bíblia.” 

-  Samuele Bacchiochi - Publicado em Adventists Affirm, vol. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note como tudo isso já estava predito. 

 

 

 

 

 

 

 

“Não conseguimos ver como a Igreja romana poderá 

desembaraçar-se da acusação de idolatria. ...E esta é a religião que 

os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que 

finalmente se unirá com o protestantismo. EESSTTAA  UUNNIIÃÃOO  NNÃÃOO  SSEERRÁÁ,,    

PPOORRÉÉMM,,    EEFFEETTUUAADDAA    PPOORR    UUMMAA    MMUUDDAANNÇÇAA    NNOO    CCAATTOOLLIICCIISSMMOO,,    PPOOIISS  

RROOMMAA  NNÃÃOO  MMUUDDAA..  ÉÉ  OO  PPRROOTTEESSTTAANNTTIISSMMOO  QQUUEE  MMUUDDAARRÁÁ.. A adoção de 

idéias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa 

apertar a mão do catolicismo.” - Review and Herald, 1º de Junho de 1886 - 

Eventos Finais, pág. 114. 

 

“Os protestantes têm-se intrometido com o papado, 

patrocinando-o; têm usado de transigência e feito concessões que 

os próprios romanistas se surpreendem de ver e não 

compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter 

do romanismo, e aos perigos que se devem recear com a sua 

supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos 

avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa.” 

- O Grande Conflito, pág. 566. 
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Será que você está chegando à mesma conclusão que já chegamos ao analisarmos as outras profecias? 

Eu posso afirmar que sim. 

 

 

 

 

Que época  fantástica para se viver. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

No livro “Sunday‟s Coming! Eye-opening Evidence That These Are The Very Last Days” de 

G. Edward Reid, encontrei a partir da página 237 um  trecho sob o título “Cem Fatos Bíblicos Sobre 

a Questão do Sábado.”  De acordo com Reid ele os extraíu de um folheto publicado pela Review and 

Herald Publishing Association perto do ano 1885. Como achei interessante e útil decidí traduzilos e 

colocálos a seguir: 

 

 

“Não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes a 

alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo 

do que nos tempos passados. Houve uma mudança; mas esta não se 

verificou no papado. O catolicismo na verdade em muito se 

assemelha ao protestantismo que hoje existe;  pois o protestantismo 

moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. 

“Tendo estado as igrejas protestantes à procura do favor do 

mundo, a falsa caridade lhes cegou os olhos. Não vêem senão que é 

direito julgar bem de todo o mal; e, como resultado inevitável, 

julgarão finalmente mal de todo o bem. Em vez de permanecerem 

em defesa da fé que uma vez foi entregue aos santos, estão hoje, 

por assim dizer, justificando Roma, por motivo de sua opinião 

inclemente para com ela, e rogando perdão pelo seu fanatismo.” - O 

Grande Conflito, pág. 571 e 572. 

 

 

EESSTTAAMMOOSS  VVIIVVEENNDDOO  MMUUIITTOO  PPRRÓÓXXIIMMOO  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  VVIINNDDAA  DDEE  CCRRIISSTTOO.. 

FFiinnaallmmeennttee  CCHHEEGGOOUU  AA  HHOORRAA..  

 

100 FATOS BÍBLICOS SOBRE 
A QUESTÃO DO SÁBADO 
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1. Depois de trabalhar os primeiros seis dias da semana criando esta terra, o grande Deus 

descansou no sétimo dia. (Gênesis 2:1-3) 
2. Isto selou aquele dia como o dia de descanso de Deus, ou o dia de sábado, e dia de sábado 

significa dia de descanso. Para ilustrar: Quando uma pessoa nasce em um determinado dia, esse 

dia se torna o dia de seu nascimento (aniversário). Então, quando Deus descansou no sétimo dia, 

aquele dia se tornou Seu descanso, ou o dia de sábado. 
3. Desta forma o sétimo dia deve sempre ser o dia de sábado de Deus. Você pode mudar o dia de 

seu aniversário do dia no qual você nasceu? Não. Nem você pode mudar o dia de descanso de 

Deus para um dia no qual Ele não descansou. Desta forma, o sétimo dia ainda permanece como 

o dia de sábado de Deus. 
4. O Criador abençoou o sétimo dia. (Gênesis 2:3) 
5. Ele santificou o sétimo dia. (Êxodo 20:11) 

6. Ele criou o dia de sábado no Jardim do Éden. (Gênesis 2:1 a 3) 
7. O sábado foi criado antes da queda; desta forma ele não é um símbolo; porque símbolos não 

foram introduzidos antes da queda do homem. 
8. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem (Marcos 2:27); ou seja, para a raça 

humana, como a palavra homem é ilimitada; desta forma abrange tanto Gentios como Judeus. 
9. O sábado é um memorial da criação. (Êxodo 20:11; 31:17) Toda vez que descansamos no sétimo 

dia, como Deus fez na criação, comemoramos aquele grande evento. 
10. O sábado foi dado a Adão, o cabeça da raça humana. (Marcos 2:27; Gênesis 2:1 a 3) 

11. Desta forma, através dele, como nosso representante, para todas as nações. (Atos 17:26) 
12. Não é uma instituição Judaica; porquê o sábado foi criado 2.300 anos antes de existir um Judeu. 
13. A Bíblia nunca o chamou de sábado Judeu; mas sempre, “o sábado do Senhor teu Deus.” Os 

homens deviam ser cautelosos na maneira em estigmatizarem o santo dia de descanso de Deus. 

14. Referências evidentes são feitas ao sábado através de toda era patriarcal. (Gênesis 2:1 a 3; 8:10, 

12; 29:27, 28, etc.) 
15. Era parte da lei de Deus antes do Sinai. (Êxodo 16:4, 27 a 29) 
16. Então Deus o colocou no coração de Sua lei moral. (Êxodo 20:1 a 17) Por que Deus o colocaria 

na lei se o sábado não fosse como os outros nove mandamentos, os quais todos admitem que são 

imutáveis? 
17. O sétimo dia, o sábado, foi ordenado pela voz do Deus vivo. (Deuteronômio 4:12 e 13) 
18. Então Ele escreveu o mandamento com Seu próprio dedo. (Êxodo 31:18) 
19. Ele o gravou na dura pedra, indicando sua natureza imutável. (Deuteronômio 5:22) 

20. Foi sagradamente preservado na arca no lugar santíssimo do tabernáculo. (Deuteronômio 10:1 a 

5) 
21. Deus proibiu o trabalho no sábado, mesmo nos tempos maior necessidade. (Êxodo 34:21) 
22. Deus destruiu os Israelitas no deserto porque eles profanaram o sábado. (Ezequiel 20:12 e 13) 

23. É o sinal do Deus verdadeiro, através do qual nós podemos diferenciá-lo de outros deuses. 

(Ezequiel 20:20) 

60 Fatos Bíblicos 
Concernentes ao Sétimo Dia 
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24. Deus prometeu que Jerusalém permaneceria para sempre se os Judeus observassem o sábado. 

(Jeremias 17:24 e 25) 
25. Os Judeus foram levados cativos para Babilônia por quebrarem o mandamento do sábado. 

(Neemias 13:18) 
26. Ele destruiu Jerusalém por terem violado o mandamento do sábado. (Jeremias 17:27) 
27. Deus pronunciou uma benção especial para todos os Gentios que observassem o dia de sábado. 

(Isaías 56:6 e 7) 

28. Isto está na profecia que se refere a toda dispensação Cristã. (Veja Isaías 56.) 
29. Deus prometeu abençoar a todo homem que observar o dia de sábado. (Isaías 56:2) 
30. O Senhor requer de nós que chamemos o sábado de “deleitoso e santo dia do Senhor, digno de 

honra, e o honrar...” (Isaías 58:13) Cuidado, todos aqueles que se deleitam em chamar o Sábado 

de “o velho sábado Judaico”, “julgo da escravidão”, etc. 
31. Depois do santo sábado ter sido pisado por “muitas gerações,” ele seria restaurado nos últimos 

dias. (Isaías 58: 12 e 13) 
32. Todos os santos profetas guardavam o sétimo dia. 

33. Quando o Filho do Homem veio, Ele guardou o sétimo dia toda Sua vida. (Lucas 4:16; João 

15:10) Desta forma Ele seguiu o exemplo de Seu Pai na criação. Nós não estaríamos seguros em 

seguirmos o exemplo de ambos, o Pai e o Filho? 
34. O sétimo dia é o dia do Senhor. (Veja Apocalipse 1:10; Marcos 2:28; Isaías 58:13; Êxodo 

20:10.) 
35. Jesus era o Senhor do sábado (Marcos 2:28); ele o amava e o protegia, da mesma maneira que o 

esposo protege a esposa. 
36. Jesus vindicou o sábado como, uma instituição misericordiosa, instituída para o bem do homem. 

(Marcos 2:23 a 28) 

37. Em lugar de abolir o sábado, Jesus cuidadosamente ensinou como deveria ser observado. 

(Mateus 12:1 a 13) 
38. Jesus ensinou Seus discípulos que Eles não deveriam fazer nada no sábado mas apenas o que era 

lícito. (Mateus 12:12) 

39. Jesus instruiu Seus apóstolos que o sábado deveria ser observado com muita oração, mesmo 40 

anos após a Sua ressurreição. (Mateus 24:20) 
40. As santas mulheres que tinham estado com Jesus, cuidadosamente observaram o sábado depois 

de Sua morte. (Lucas 23:56) 

41. Trinta anos depois da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo expressamente o chamou de “o dia 

de sábado.” (Atos 13:14) 
42. Paulo, o apóstolo dos Gentios, o chamou de “o dia de sábado” em 45 A.D. (Atos 13:27) Será que 

Paulo não sabia? Ou será que, acreditamos nos mestres  modernos que afirmam que o sábado 

cessou na ressurreição de Cristo? 
43. Lucas, o inspirado historiador Cristão, escrevendo depois de 62 A.D., o chama “dia de sábado.” 

(Atos 13:44) 
44. Os Gentios conversos o chamam de sábado. (Atos 13:42) 

45. No grande concílio Cristão, em 52 A.D., na presença dos apóstolos e milhares de discípulos, 

Tiago o chama de “o dia de sábado.” (Atos 15:21) 
46. Era costume ter encontros de oração naquele dia. (Atos 16:13) 
47. Paulo lia as Escrituras em reuniões públicas no dia de sábado. (Atos 17: 2 e 3) 
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48. Era costume de Paulo pregar no dia de sábado. (Atos 17:2) 
49. Só no livro de Atos está registrado 84 reuniões no dia de sábado. (Veja Atos 13:14, 44; 16:13; 

17:2; 18:4 e 11.) 

50. Nunca houve nenhuma disputa entre os Cristãos e os Judeus com respeito ao dia de sábado. Isto 

é prova de que os Cristãos continuaram observando o mesmo dia que os Judeus observavam. 
51. Em todas suas acusações contra Paulo, eles nunca o acusaram de não observar o dia de sábado. 

Por que não o acusaram? Porque Paulo guardava o dia de sábado. 

52. Mas o próprio Paulo expressamente declara que ele tinha guardado toda a lei. “Nenhum pecado 

cometi contra a lei dos Judeus, nem contra o templo, nem contra César.” (Atos 25:8) Como isto 

poderia ser verdade se ele não guardasse o dia de sábado? 
53. O sábado é mencionado no Novo Testamento 59 vezes, e sempre com respeito, usando o mesmo 

título que tinha no Velho Testamento, “o dia de sábado”. 
54. Nenhuma palavra é dita em qualquer parte do Novo Testamento sobre o sábado sendo abolido, 

liberado, mudado, ou qualquer coisa do gênero. 
55. Deus nunca deu permissão para qualquer homem trabalhar no dia de sábado. Com que 

autoridade, os homens utilizam o sétimo dia para um dia comum de trabalho? 
56. Nenhum Cristão do Novo Testamento, antes ou depois da ressurreição, realizou qualquer 

trabalho ordinário no sétimo dia. Ache um caso, e nós mudaremos nossa opinião. Por que 

deveriam os Cristãos modernos serem diferentes dos Cristãos da Bíblia? 

57. Não existe registro de que Deus tenha removido Sua bênção ou santificação do sétimo dia. 
58. Da mesma forma que o sábado foi observado no Éden antes da queda, assim também o sábado 

será observado eternamente na nova terra depois da restauração. (Isaías 66:22 e 23) 
59. O sétimo dia, o sábado, foi uma parte importante da lei de Deus, pois ele foi pronunciado pela 

própria boca de Deus, e foi escrito pelo próprio dedo de Deus sobre a tábuas de pedra no Monte 

Sinai. (Veja Êxodo 20.) Quando Jesus iniciou o Seu trabalho, Ele expressamente declarou que 

não tinha vindo para destruir a lei. “Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas”. (Mateus 

5:17) 
60. Jesus severamente condenou os Fariseus e hipócritas que pretendiam amar a Deus, enquanto ao 

mesmo tempo eles tornavam nulo um dos dez mandamentos por sua tradição. A guarda do 

domingo é somente tradição. 

Nós apresentamos 60 fatos Bíblicos evidentes, concernentes ao sétimo dia. O que você 

fará com eles? 
 

 

 

 
1. O primeiro registro bíblico é o trabalho realizado no domingo, o primeiro dia da semana. 

(Gênesis 1:1 a 5) Este trabalho foi realizado pelo próprio Criador. Se Deus trabalhou na criação 

da terra no domingo, como poderia ele nos culpar de trabalhar no domingo? 
2. Deus ordena aos homens trabalharem no primeiro dia da semana. (Êxodo 20:8 a 11) É errado 

obedecer a Deus? 
3. Nenhum dos patriarcas guardou o primeiro dia da semana (domingo). 

40 Fatos Bíblicos  
Concernentes ao Primeiro Dia da Semana 
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4. Nenhum dos santos profetas guardou o primeiro dia da semana (domingo). 
5. Por ordem expressa de Deus, Seu povo usou o primeiro dia da semana como um dia de trabalho 

comum durante pelo menos 4.000 anos. 
6. O próprio Deus chama ao primeiro dia da semana (domingo) de “dia de trabalho”. (Ezequiel 

46:1) 
7. Deus não descansou no primeiro dia da semana (domingo). 
8. Ele nunca o abençoou. 
9. Cristo não descansou no primeiro dia da semana (domingo). 
10. Jesus era um carpinteiro (Marcos 6:3) e trabalho nesse ofício até aos 30 anos de idade. Ele 

guardou o sábado e trabalhou seis dias por semana, como tudo indica. Portanto,  ele fez muito 

trabalho árduo no domingo. 
11. Os apóstolos trabalharam da mesma forma. 
12. Os apóstolos nunca descansaram no primeiro dia da semana (domingo). 
13. Cristo nunca abençoou o primeiro dia da semana (domingo). 
14. O domingo nunca foi abençoado por nenhuma autoridade divina. 
15. O domingo nunca foi santificado. 
16. Nenhuma lei foi dada para ordenar a guarda do domingo, portanto não é transgressão trabalhar 

no domingo.  “Onde não há lei, também não há transgressão”. (Romanos 4:15; I João 3:4) 
17. No Novo Testamento não há nenhum lugar que proíba o trabalho de ser feito no primeiro dia da 

semana (domingo). 
18. Nenhuma pena é indicada para sua violação. 
19. Nenhuma bênção é prometida aos que o observam. 
20. Nenhuma regulamentação é dada para orientar a maneira de ser observado. Deveria ser assim se 

o Senhor desejasse que nós o guardássemos? 
21. Ele nunca é chamado de sábado cristão. 
22. Ele nunca é chamado de o sábado de todos. 
23. Ele nunca é chamado de o dia do Senhor. 
24. Ele nunca foi, nem mesmo chamado, de dia de descanso. 
25. Nenhum título sagrado, seja qualquer um, foi aplicado ao primeiro dia da semana (domingo). 

Então por que nós deveríamos chamá-lo de santo? 
26. Ele é simplesmente chamado de “primeiro dia da semana”. 
27. Jesus nunca o  mencionou de nenhuma maneira, nunca saiu estas palavras de seus lábios, pelo 

menos é o que os escritos demonstram. 
28. A palavra domingo não aparece em nenhum lugar da Bíblia. 
29. Nem Deus, Cristo, nem homens inspirados disseram alguma palavra a favor do domingo como 

um dia santo. 
30. O primeiro dia da semana é mencionado apenas oito vezes em todo o Novo Testamento. (Mateus 

28:1; Marcos 16:2, 9; Lucas 24:1; João 20:1, 19; Atos 20:7; I Coríntios 16:2.) 
31. Seis desses textos se referem ao mesmo primeiro dia da semana. 
32. Paulo indicou aos santos que cuidassem dos trabalhos seculares naquele dia (primeiro dia da 

semana – domingo). (I Coríntios 16:2) 
33. Em  todo o Novo Testamento temos somente um texto que indica um encontro religioso 

ocorrendo no primeiro dia da semana, e mesmo assim, foi um encontro à noite. (Atos 20:5 a 12) 
34. Não existe nenhuma indicação que sustente ter existido um encontro antes ou depois daquele. 
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35. Não era costume deles se reunirem no primeiro dia da semana (domingo). 
36. Não havia nenhuma ordenança para partirem o pão naquele dia. 
37. Nós temos apenas um registro de somente uma ocasião em que isso foi feito. (Atos 20:7) 
38. Isto aconteceu em uma noite – depois da meia-noite. (Versos 7 a 11) Jesus a celebrou na noite de 

Quinta-feira (Lucas 22), e os discípulos alguma vezes chegaram a realizá-la todos os dias. (Atos 

2:42 a 46) 
39. A Bíblia em nenhum lugar diz que o primeiro dia da semana comemora a ressurreição de Cristo. 

Isto é tradição de homens, os quais tornaram sem força legal a lei de Deus. (Mateus 15:1 a 9). O 

batismo comemora o sepultamento e a ressurreição de Jesus. (Romanos 6:3 a 5) 
40. Finalmente, o Novo Testamento é totalmente silente com respeito a qualquer mudança do dia de 

Sábado ou alguma santificação passada para o primeiro dia da semana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sinal, ou selo, de Deus é revelado na observância do 

sábado do sétimo dia – o memorial divino da criação... A marca da 

besta é o oposto disso – a observância do primeiro dia da semana.” 

– 3TS, 232 (1904)  Eventos Finais, pág. 192. 
 

“O sinal da besta é o dia de repouso papal.” – Ev, 234 (1899))  

Eventos Finais, pág. 192. 
 

“Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar 

o sábado do quarto mandamento.” – 7BC, 970  (1899))  Eventos Finais, 

pág. 189. 
 

“Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o 

inimigo procurará desviar as almas da verdade, mas TTOODDOOSS  OOSS  

QQUUEE  CCRRÊÊEEMM  QQUUEE  OO  SSEENNHHOORR  TTEEMM  FFAALLAADDOO  PPOORR  

IINNTTEERRMMÉÉDDIIOO  DDAA  IIRRMMÃÃ  WWHHIITTEE,,  EE  LLHHEE  TTEEMM  DDAADDOO  UUMMAA  

MMEENNSSAAGGEEMM,,  EESSTTAARRÃÃOO  LLIIVVRREESS  DDOOSS  MMUUIITTOOSS  EEMMBBUUSSTTEESS  

QQUUEE  SSUURRGGIIRRÃÃOO  NNEESSTTEESS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  DDIIAASS..””  --  Mensagens 

Escolhidas, vol. 3, pág. 83 – Eventos Finais, pág. 40. 
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 Separei algumas citações do livro Eventos Finais, capítulo 9, que fala especialmente sobre 

como as leis dominicais serão impostas inicialmente nos Estados Unidos e posteriormente atingindo 

todo o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não demorará muito mais e os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O ÚLTIMO 
 ATO DO DRAMA  18 

A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação, 

por autoridade meramente humana, do DDOOMMIINNGGOO,,  PPOOSSTTOO  EEMM  

LLUUGGAARR  DDOO  SSÁÁBBAADDOO  BBÍÍBBLLIICCOO,,  ÉÉ  OO  ÚÚLLTTIIMMOO  AATTOO  DDOO  DDRRAAMMAA..  QQUUAANNDDOO  

EESSSSAA  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  SSEE  TTOORRNNAARR  UUNNIIVVEERRSSAALL,,  DDEEUUSS  SSEE  RREEVVEELLAARRÁÁ.. Ele 

Se erguerá em Sua majestade para sacudir terrivelmente a Terra. 

Sairá de Seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua 

iniqüidade, e a Terra descobrirá seu sangue, e não mais esconderá 

seus mortos.”  - Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 142 e 143 – Serviço Cristão, 

pág. 160. 

 

“Na peleja a ser travada nos últimos dias estarão unidos, em 

oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que 

apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do 

quarto mandamento será o grande ponto em litígio, pois no 

mandamento do sábado o grande Legislador Se identifica como o 

Criador dos céus e da Terra.” – 3ME, 392 e 393 (1891). 

 

“Certamente guardareis os Meus sábados”, diz o Senhor; 

“pois é sinal entre Mim e vós nas vossas gerações; para que saibais 

que Eu sou o Senhor, que vos santifica.” Exo. 31:13. – Eventos Finais, 

pág. 109. 

“Quando nossa nação abjurar os princípios de seu governo 

de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o 

protestantismo dará a mão ao papado. – 2TS, 318. 

 

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. – Man, 179 (1893). – Eventos Finais, pág.113. 

 



218 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O decreto nacional nos Estados Unidos se tornará mundial, pois os demais países da terra o 

imitarão. Aliás isso já acontece na moda, na alimentação, no gosto musical e em tantas outras coisas 

que são comuns na vida. 
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Estamos vivendo muito próximo deste último ato do grande conflito entre o bem e o mal. 

Breve, muito breve, veremos Jesus voltando nas nuvens do céu. Amém. 

 

“Quando as principais igrejas dos Estados Unidos ligando-se 

em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o 

Estado para que imponha seus decretos e lhes apóie as instituições, 

a América protestante terá então formado uma imagem da 

hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o 

resultado inevitável... 

Quando o protestantismo estender os braços através do 

abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao 

espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América 

do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua 

Constituição, que fizeram dela um governo protestante e 

republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e 

falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das 

operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo.” 

– 2TS, 151 (1885). – Eventos Finais, pág. 115. 

 

“Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal 

para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa 

apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de 

Deus está atingido.” - 2TS, 150 e 151 (1885). – Eventos Finais, pág. 116. 

 

“O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a 

todo o mundo.” – 7BC, 976 (1897) 

“Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar 

com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os 

homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais 

países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo.” – 

2TS, 373 (1900). 

 
“As nações estrangeiras seguirao exemplo dos Estados 

Unidos.” – 3TS, 19 (1900). 

 

“A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato 

do drama.” – 7BC, 980 (1901). – Eventos Finais, pág. 118. 
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O livro Eventos Finais apresenta no capítulo 5 (pág. 56) “A Vida Devocional do 

Remanescente”, e os primeiros textos falam sobre a necessidade da comunhão com Deus através da 

oração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu estou colocando apenas alguns trechos, mas o aconselho a fazer deste capítulo 

o seu objeto de leitura diária. Pois eessssaa  éé  aa  vviiddaa  qquuee  vvooccêê  ddeevveerráá  tteerr  ssee  qquuiisseerr  eessttaarr  

eennttrree  oo  rreemmaanneesscceennttee  ddee  DDeeuuss..  

  

  

  

 

 

 

 

Perceberam a necessidade de constante comunhão com Deus? É preciso uma “ligação vital 

com Deus”. O que é uma ligação vital? É como se fôssemos bebês e tivéssemos que estar ligados à 

Deus por um cordão umbilical. Se romper essa ligação somos vencidos e perderemos a vida eterna. 

Mas muitas vezes podemos não ter vontade de orar ou de ler a Bíblia. E a receita para que isso 

mude, é pedir a atuação do Espírito Santo em nossa vida. 

 

 

 

 

Neste “vestibular” não há como passar na última hora. É realmente necessário um preparo com 

Deus. 

 

 

 

“Os cristãos devem estar-se preparando para aquilo que logo 

irá cair sobre o mundo como terrível surpresa, e EESSTTAA  PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  

DDEEVVEE  SSEERR  FFEEIITTAA  MMEEDDIIAANNTTEE  DDIILLIIGGEENNTTEE  EESSTTUUDDOO  DDAA  PPAALLAAVVRRAA  DDEE  DDEEUUSS  

EE  PPEELLOO  LLEEVVAARR  AA  VVIIDDAA  EEMM  CCOONNFFOORRMMIIDDAADDEE  CCOOMM  OO  SSEEUUSS  PPRREECCEEIITTOOSS.” - 

Profetas e Reis, pág. 626 – Eventos Finais, pág. 58. 

 

“Oração e esforço, esforço e oração, serão a ocupação da 

vossa vida.” - Testimonies for the Church, vol. 4, pág. 538 – Eventos Finais, pág. 

56. 

 

“Ninguém, sem oração, se encontra livre de perigo durante 

um dia ou uma hora que seja.” - O Grande Conflito, pág. 530 – Eventos 

Finais, pág. 56. 

 

“Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos por tempos 

separar-nos de Satanás; mas sem uma ligação vital com Deus pela 

entrega de nós mesmos a Ele momento a momento, seremos 

vencidos.  Sem conhecimento  pessoal  com  Cristo  e constante 

comunhão achamo-nos à mercê do inimigo, e havemos afinal de  

fazer-lhe a vontade.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 324 – Eventos 

Finais, pág. 57.  

 

“Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com 

as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande 

conflito.” - O Grande Conflito, pág. 593 – Eventos Finais, pág. 58. 
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Como você respondeu a estas perguntas de Deus feitas através de sua mensageira? 

Ainda há tempo para mudar suas respostas. Mas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

O capítulo 6 do livro Eventos Finais tem como título “O Estilo de Vida e as Atividades do 

Remanescente”, e eu também o recomendo para leitura, estudo e prática. 

Muito embora as profecias mostram que estamos vivendo nos últimos dias, nós não sabemos 

quantos dias de vida ainda teremos aqui na Terra. Por isso...  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Leia os capítulos 5 e 6 do livro Eventos Finais, eles o ajudarão a ter uma visão de como deve 

ser o povo remanescente de Deus nos últimos dias. 

 

“Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que 

teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora, quando a 

piedade pessoal é essencial. ... Vivemos realmente no grande Dia da 

Expiação. Agora mesmo, os casos de muitos estão sendo 

examinados perante Deus, pois eles terão de dormir em suas 

sepulturas por um pequeno período de tempo. Vossa garantia 

nesse dia não é a profissão de fé, mas o estado de vossas afeições. O 

templo da alma está purificado de sua contaminação? Meus 

pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus, por 

havê-los cometido, para que possam ser apagados? Tenho muito 

pouco apreço por minha própria pessoa? Estou disposto a fazer 

todo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Jesus 

Cristo? Reconheço em todo momento que não pertenço a mim 

mesmo, mas sou a propriedade de Cristo, e que meu serviço 

pertence a Deus, de quem eu sou?” - MS 87 – Eventos Finais, pág. 64. 

“Se não encontrarmos prazer agora na contemplação das 

coisas celestes; se não temos nenhum interesse em buscar o 

conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter 

de Cristo; se a santidade não tem nenhuma atração para nós – 

podemos estar certos de que é vã nossa esperança do Céus.” - 

Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 342 – Eventos Finais, pág. 65. 

 

““DDEEVVEEMMOOSS  VVIIGGIIAARR  EE  TTRRAABBAALLHHAARR  EE  OORRAARR  CCOOMMOO  SSEE  EESSTTEE  FFOOSSSSEE  

OO  ÚÚLLTTIIMMOO  DDIIAA  QQUUEE  NNOOSS  FFOOSSSSEE  CCOONNCCEEDDIIDDOO..”” - Testemunhos Seletos, vol. 2, 

pág. 60 – Eventos Finais, pág. 67. 

 

“Cada manhã consagrai-vos e vossos filhos a Deus, para esse 

dia. Não façais cálculos para meses ou anos; eles vos não 

pertencem. Um curto dia é o que vos é dado. Como se fosse esse 

vosso último dia na Terra, trabalhai para o Mestre durante as suas 

horas. Deponde perante Deus todos os vossos planos, para serem 

executados ou rejeitados, conforme o indique a Sua providência.” - 

Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 93 – Eventos Finais, pág. 68. 

 

“A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os 

homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que 

estivemos com Jesus.” -  Eventos Finais, pág. 56. 
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Cristo em seu sermão profético não deu apenas sinais da sua vinda, mas falou muito sobre 

estarmos preparados. E para ilustrar essa preparação ele usou uma parábola com dez virgens. 

“Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando suas 

lâmpadas saíram a receber ao esposo. Cinco delas eram prudentes e cinco eram 

insensatas. As insensatas tomando suas lâmpadas não tomaram consigo azeite extra. 

Mas as prudentes, tomaram azeite em suas vasilhas juntamente com suas lâmpadas. E 

tardando-se o esposo, dormiram. E a meia-noite, se ouviu um clamor, aí vem o esposo, 

saí a recebê-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e aprontaram suas 

lâmpadas.  

E as insensatas disseram para as prudentes: dá-nos de vosso azeite porque as 

nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: para que não 

nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai para que vós também tenhais. 

Mas enquanto elas iam comprar chegou o esposo, e as que estavam preparadas 

entraram com Ele para as bodas e a porta se fechou. Mas depois vieram também as 

outras dizendo: Senhor, senhor, abre-nos. Mas Ele respondendo disse: de certo vos 

digo que não vos conheço. Velai pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em 

que o Filho do Homem virá.”  (Mateus 25:1-13) 

 

 

“Se crucificarmos diariamente o próprio eu, se nos 

entregarmos sem reservas ao serviço de Deus, se orarmos 

constantemente pela unção diária do Espírito Santo, nosso 

semblante se tornará radiante de uma santa luz e outros 

contemplarão a impressão celestial em nosso rosto.” 
Preparação Para a Chuva Serôdia, pág. 33. 

 

AS DEZ VIRGENS  
 19 

A quem se aplica esta parábola? 
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Será que se refere ao mundo inteiro? 

Dez Virgens... A palavra virgem tem um sentido muito especial na Bíblia. 

Lembram-se de Apocalipse quando fala de mulheres? Uma delas é uma virgem pura, a esposa 

do cordeiro, a Nova Jerusalém. E a outra é uma mulher infiel, uma prostituta, a grande Babilônia. 

O termo virgem se aplica ao povo de Deus, a igreja verdadeira, ao povo remanescente. 

Ellen White escreveu na revista Review & Herald de 19 de Agosto de 1890:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se esta é uma verdade para o final dos tempos, é uma verdade para os nossos dias, porque 

como já vimos estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra. 

Ellen White assim reconta a parábola das dez virgens no livro Parábolas de Jesus, página 405:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Com freqüência me tem chamado a atenção a parábola   das   

dez  virgens, cinco das quais eram sábias e cinco eram néscias. 

EESSTTAA  PPAARRÁÁBBOOLLAA  SSEE  CCUUMMPPRRIIRRÁÁ  AAOO  PPÉÉ  DDAA  LLEETTRRAA..  PPOORRQQUUEE  TTEEMM  UUMMAA  

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  EESSPPEECCIIAALL  PPAARRAA  EESSTTEE  TTEEMMPPOO.. O mesmo que a mensagem 

do terceiro anjo que se está cumprindo e continuará sendo a 

verdade presente até ao final do tempo, assim AA  PPAARRÁÁBBOOLLAA  DDAASS  DDEEZZ  

VVIIRRGGEENNSS  ÉÉ  EE  SSEEGGUUIIRRÁÁ  SSEENNDDOO  AA  VVEERRDDAADDEE  PPRREESSEENNTTEE  AATTÉÉ  OO  FFIINNAALL  DDOOSS  

TTEEMMPPOOSS..””  --  Review and Herald, 19/08/1890. 

 

“Cristo e Seus discípulos estão assentados no Monte das 

Oliveiras. O Sol já desapareceu e as sombras da noite crescem 

sobre a Terra. Pode-se ver uma casa esplendorosamente 

iluminada como para uma festa. A luz jorra das aberturas, e um 

grupo expectante indica que um cortejo nupcial está prestes a 

aparecer. Em muitas regiões do oriente as festividades nupciais 

são realizadas à noite. O noivo parte ao encontro da noiva e a traz 

para casa. À luz de tochas, o cortejo dos nubentes sai da casa 

paterna para seu próprio lar, onde um banquete é oferecido aos 

convidados. Na cena que Cristo contemplava, um grupo espera o 

aparecimento do cortejo nupcial para a ele se ajuntar. 

Na adjacência do lar da noiva esperam dez virgens trajadas 

de branco. Todas levam uma lâmpada acesa e um frasco de óleo. 

Todas aguardam ansiosamente a vinda do esposo. Há, porém, uma 

tardança. Passa-se uma hora após outra, as vigias fatigam-se e 

adormecem. À meia-noite ouve-se um clamor: "Aí vem o esposo! 

Saí-lhe ao encontro!" Mat. 25:6.  

Sonolentas despertam, de repente, e levantam-se. Vêem o 

cortejo aproximando-se resplandecente de tochas e festivo, com 

música. Ouvem as vozes do esposo e da esposa. As dez virgens 

tomam suas lâmpadas e começam a aparelhá-las, com pressa de 

partir. Cinco delas, porém, tinham deixado de encher seus frascos. 

Não previram demora tão longa, e não se prepararam para a 

emergência. Em aflição apelam para suas companheiras mais 

prudentes, dizendo: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas 

lâmpadas se apagam." Mat. 25:8. Mas as cinco outras, com suas  
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Vamos de novo com a nossa curiosidade infantil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceba que existe muito para perguntar. E como temos feito até agora vamos procurar as 

respostas que Deus deixou com seus servos, os profetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por que Jesus contou esta parábola? 

 O que estas virgens representam? 

 O que significa o azeite? 

 O que significa a demora? 

 Por que algumas entraram e outras não? 

 Por que cinco são chamadas prudentes e as 

outras cinco néscias? 

Por que Jesus contou esta parábola  
e o que estas virgens representam?                  

“Quando Cristo, sentado, contemplava o grupo que 

aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das dez 

virgens, ilustrando, pela experiência delas, a da igreja que viveria 

justamente antes de Sua segunda vinda.” - Parábolas de Jesus, pág. 406. 

lâmpadas há pouco aparelhadas, tinham seus frascos esvaziados. 

Não tinham óleo de sobra, e respondem: "Não seja caso que nos 

falte a nós e a vós; ide, antes, aos que o vendem e comprai-o para 

vós." Mat. 25:9. 

Enquanto foram comprar, o cortejo foi-se e as deixou. As 

cinco, com as lâmpadas acesas, se uniram à multidão, entraram na 

casa com o cortejo nupcial, e fechou-se a porta. Quando as virgens 

loucas chegaram à entrada da casa do banquete, receberam uma 

recusa inesperada. O anfitrião declarou: "Não vos conheço." Mat. 

25:12. Foram abandonadas ao relento, na rua solitária, nas trevas 

da noite.” - Parábolas de Jesus, pág. 405 e 406. 
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Note que aa  eexxppeerriiêênncciiaa  ddeessttaass  ddeezz  vviirrggeennss  rreepprreesseennttaa  aa  eexxppeerriiêênncciiaa  ddaa  iiggrreejjaa  qquuee  eessttaarriiaa  

vviivveennddoo  ““jjuussttaammeennttee  aanntteess  ddaa  sseegguunnddaa  vviinnddaa  ddee  CCrriissttoo””.. Ou seja a nossa igreja, porque estamos 

vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. 

Nesta parábola temos 10 virgens, que na realidade representam dois grupos. Dois grupos que 

pertencem a igreja de Cristo nos últimos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 “AA  PPAARRÁÁBBOOLLAA  DDAASS  DDEEZZ  VVIIRRGGEENNSS  DDEE  MMAATTEEUUSS  2255,,  IILLUUSSTTRRAA  

TTAAMMBBÉÉMM  AA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  DDOO  PPOOVVOO  AADDVVEENNTTIISSTTAA.. Em Mateus 24, em 

resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais de Sua vinda 

e do fim do mundo, Cristo indicara alguns dos acontecimentos 

mais importantes da história do mundo e da igreja, desde o Seu 

primeiro advento até ao segundo, a saber: a destruição de 

Jerusalém, a grande tribulação da igreja sob a perseguição pagã e 

papal, o escurecimento do Sol e da Lua, e a queda de estrelas. 

Depois disto, falou a respeito de Sua vinda em Seu reino, e expôs a 

parábola que descreve as duas classes de servos que Lhe aguardam 

o aparecimento. O capítulo 25 inicia-se com estas palavras: "Então 

o reino dos Céus será semelhante a dez virgens." Aqui se faz 

referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é 

indicada no fim do capítulo 24. Sua experiência é ilustrada nessa 

parábola pelas cenas de um casamento oriental.” - O Grande Conflito, 

pág. 394. 

 

“Sempre houve duas classes entre os que professam ser 

seguidores de Cristo. Enquanto uma classe estuda a vida do 

Salvador e sinceramente busca corrigir seus defeitos e conformar-

se ao Modelo, a outra classe evita as verdades claras e práticas 

que lhes expõem os erros.” - Cristo Triunfante, pág. 321. 

O que representam estes dois grupos? 

“Os dois grupos de vigias representam as duas classes que 

professam estar à espera de seu Senhor.” - Parábolas de Jesus, pág. 406. 
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Você também está incluído aí?  

Eu já descobri que estou. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Percebeu como vamos mais e mais identificando estas virgens?  

São pessoas fantásticas. E eu acredito que faço parte deste grupo.  

E você? Já se identificou dentro deste grupo também?  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vamos completar o perfil das dez virgens agora? 

 

 

 

 

 OOss  ddooiiss  ggrruuppooss,,  aass  ddeezz  vviirrggeennss,,  ssããoo  aa  iiggrreejjaa  ddee  CCrriissttoo  qquuee  ddiizz  

eessttaarr  eessppeerraannddoo  aa  ssuuaa  vvoollttaa..  OOuu  sseejjaa,,  ssããoo  aaddvveennttiissttaass  ––  eessppeerraamm  

oo  aaddvveennttoo  ddee  JJeessuuss.. 

Por que são chamadas de virgens? 

“São chamadas virgens porque professam fé pura.” - Parábolas 

de Jesus, pág. 406. 

 

 EEssttaass  vviirrggeennss  rreepprreesseennttaamm  aass  ppeessssooaass  qquuee  ffaazzeemm  ppaarrttee  ddaa  iiggrreejjaa  

ddee  CCrriissttoo,,  qquuee  vviivveemm  nnooss  úúllttiimmooss  ddiiaass,,  eessttããoo  eessppeerraannddoo  aa  vvoollttaa  

ddee  JJeessuuss  ee  pprrooffeessssaamm  fféé  ssoommeennttee  eemm  JJeessuuss  CCrriissttoo.. 

O que representam as lâmpadas? 

“As lâmpadas representam a Palavra de Deus. Diz o 

salmista: "Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e, luz para 

os meus caminhos." Sal. 119:105.” - Parábolas de Jesus, pág. 406. 

 EEssttaass  vviirrggeennss  ssããoo  oo  ppoovvoo  qquuee  ffaazz  ppaarrttee  ddaa  iiggrreejjaa  ddee  CCrriissttoo  

vviivveennddoo  nnooss  úúllttiimmooss  ddiiaass..  EElleess  eessttããoo  eessppeerraannddoo  aa  vvoollttaa  ddee  JJeessuuss..  

EElleess  tteemm  uummaa  fféé  ggeennuuíínnaa  eemm  JJeessuuss  ee  eessttããoo  ccoomm  aa  PPaallaavvrraa  ddee  

DDeeuuss,,  aa  BBííbblliiaa  SSaaggrraaddaa  nnaass  mmããooss.. 
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Vamos completar o perfil das dez virgens agora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui eu encontro algo que muito de nós não paramos para considerar: se a Bíblia é a lâmpada, 

ela necessita de um combustível para funcionar. O combustível para esta lâmpada é o Espírito Santo. 

É por isso que muita gente tem Bíblia em casa, mas não está funcionando. Estão com a lâmpada, mas 

não têm o combustível. 

E convenhamos, uma lanterna sem bateria não vale nada no escuro, pois a pessoa continua nas 

trevas. Um automóvel sem combustível não anda, e com isso ficamos no mesmo lugar. 

O que representa o óleo, ou o azeite? 

“O óleo é símbolo do Espírito Santo. Assim é representado o 

Espírito na profecia de Zacarias. "Tornou o anjo que falava 

comigo", diz ele, "e me despertou, como a um homem que é 

despertado do seu sono, e me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis  

  OO  aazzeeiittee  nnaa  llââmmppaaddaa  rreepprreesseennttaa  oo  EEssppíírriittoo  SSaannttoo..  

um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 

sete lâmpadas; e cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. 

E, por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e 

outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, 

dizendo: Senhor meu, que é isto? E respondeu e me falou, dizendo: 

Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, 

nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos 

Exércitos. E, falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles dois 

raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que 

vertem de si ouro? Então, Ele disse: Estes são os dois ungidos, que 

estão diante do Senhor de toda a Terra." Zac. 4:1-4, 6, 12 e 14. 

Das duas oliveiras o dourado óleo era vazado pelos tubos de 

ouro nas taças do castiçal, e daí nas lâmpadas de ouro que 

iluminavam o santuário. Assim, dos santos que estão na presença 

de Deus, Seu Espírito é comunicado aos que são consagradas para 

o Seu serviço. A missão dos dois ungidos é comunicar ao povo de 

Deus aquela graça celestial que, somente, pode fazer de Sua 

palavra uma lâmpada para os pés, e uma luz para o caminho. 

"Não por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o 

Senhor dos Exércitos." Zac. 4:6.” - Parábolas de Jesus, pág. 407 e 408. 
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E agora? Você tem a lâmpada (a Bíblia)? E como está o combustível, o azeite (o Espírito 

Santo)? 

Mas vamos continuar analisando a parábola: 

 

 

 

 

 

 

Percebem que hoje não notamos a diferença entre as virgens (os membros da igreja)? Mas na 

parábola há dois tipos de virgens (de membros): as virgens prudentes, aquelas que todos nós 

deveríamos ser; e as virgens néscias ou loucas. Estas virgens representam os preparados e os 

despreparados, os vigilantes e os negligentes, os reais e os aparentes, os genuínos e os falsos. 

“Ambos os grupos professam estar aguardando o retorno de seu Senhor. Assim são todos 

adventistas, no mais amplo sentido do termo... Por algum tempo nenhuma diferença é vista por 

olhos humanos.” A Vinda do Consolador, pág. 291. 

 “Podemos ser um pastor ordenado, ocupando alta posição, sem todavia possuir o Espírito 

Santo, e assim estar entre aqueles que o Senhor qualifica de “néscios”, porque não nos achamos 

preparados, e afinal podemos estar perdidos.” A Vinda do Consolador, pág. 294. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Na parábola, todas as dez virgens saíram ao encontro do 

esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se 

notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive 

justamente antes da segunda vinda de Cristo.” - Parábolas de Jesus, 

pág. 408. 

 

Como são as virgens prudentes? 

“Nesta parábola, como na de Mateus 24, duas classes são 

representadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e 

mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas, enquanto 

"as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite 

consigo", "as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as 

suas lâmpadas". A última classe tinha recebido a graça de Deus, e 

o poder do Espírito Santo, que regenera e alumia, tornando a 

Palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. NNoo  

tteemmoorr  ddee  DDeeuuss  eessttuuddaarraamm  aass  EEssccrriittuurraass,,  ppaarraa  aapprreennddeerreemm  aa  

vveerrddaaddee,,  ee  ffeerrvvoorroossaammeennttee  bbuussccaarraamm  aa  ppuurreezzaa  ddee  ccoorraaççããoo  ee  ddee  

vviiddaa..  PPoossssuuííaamm  uummaa  eexxppeerriiêênncciiaa  ppeessssooaall,,  fféé  eemm  DDeeuuss  ee  eemm  SSuuaa  

PPaallaavvrraa, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e 

demora.” - O Grande Conflito, pág. 395. 
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Conseguiu verificar os principais pontos? 

 Elas estão com a Bíblia (a lâmpada). 

 Elas estudam a Bíblia (Quem está sempre alerta com a sua lâmpada sabe qual é o nível de 

azeite que ela tem.) 

 Possuem o Espírito Santo (O azeite, o combustível para manter a lâmpada acesa e poder na 

Palavra de Deus.) 

 Elas estudam a Bíblia e aprendem a verdade. E ao aprenderem como proceder elas buscam 

fervorosamente pureza de coração e de vida. Ou seja, elas tentam viver uma vida 

completamente livre de tudo o que está contaminado por Satanás. Elas procuram escolher a 

comida que Jesus (o noivo) comeria, elas  escolhem as roupas que Jesus escolheria, elas vão 

a lugares aonde Jesus iria, elas assistem os filmes que Jesus assistiria, elas ouvem a música e 

hinos que Jesus ouviria, etc. Percebem como elas adotam um outro estilo de vida? 

 Ser Cristão é adotar o estilo de vida de Cristo. Mas este estilo de vida não pode ser 

imposto. "Não por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos 

Exércitos." (Zac. 4:6) Cada um deve escolher livremente como viver e ir adotando o estilo 

de vida de Cristo. 

 Elas possuem uma experiência pessoal com Jesus. Conversam longamente com ele todos os 

dias. Elas oram como se estivessem conversando com um “amigão”. E quando a gente “bate 

um papo” com uma “amigo do peito” a conversa se entende bastante. Não é aquela coisa de 

“tudo bem?” – “tudo bem!” Existe muito assunto. 

 Elas confiam (tem fé) na Palavra de Deus. Hoje a tendência é não confiar, é discutir. Alguns 

crêem que algumas coisas foram escritas para o povo do passado e começam a argumentar. 

Lêmbre-se de que o que está em jogo é a sua vida, e a salvação é individual. Ninguém vai 

poder colocar azeite em sua lâmpada. E o próprio fato de não escolher é uma escolha. 

A Sra. White já havia escrito sobre esse perigo de descrer no testemunho de Jesus, o Espírito 

de Profecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos 

Testemunhos. Em seguida vem o cepticismo no tocante aos pontos 

vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas 

acerca das Escrituras Sagradas, e então a caminhada descendente 

para a perdição. Quando os Testemunhos nos quais se acreditava 

anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que 

as pessoas enganadas não pararão aí; e ele redobra os seus esforços 

até lançá-las em rebelião aberta que se torne irremediável e 

termine em destruição.” - Testimonies for the Church, vol. 4, pág. 211 – Eventos 

Finais, pág. 154. 

 

“O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho 

do Espírito de Deus. “Não havendo profecia, o povo se corrompe 

(perece).” - Eventos Finais, pág. 153. 
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 Não ficam desapontadas pela demora. Eu tenho visto pessoas que vivem uma vida inteira 

esperando a volta de Jesus, mas mantêm uma fé cada vez mais viva. Isto é muito inspirador! 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As virgens néscias também tem a Bíblia (a lâmpada), mas não existe poder em sua palavra. 

Muitas sequer conhecem direito interior de sua lâmpada e nem sabe direito como funciona 

(não a estudam). 

 Estão satisfeitas com o seu modo de ser. Ficam conformadas com o que conhecem e com o 

nível de espiritualidade que têm. 

 Para se emocionarem e sentirem que Cristo tem feito algo por sua igreja dependiam da 

experiência de outros. Mas elas mesmas nunca passaram pela experiência de levar as boas 

Como são as virgens néscias? 

“Outras, "tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite 

consigo". Haviam-se movido por um impulso de momento. Seus 

temores foram excitados pela mensagem solene, mas haviam 

dependido da fé que possuíam seus irmãos, estando satisfeitos com 

a luz vacilante das boas emoções, sem terem compreensão perfeita 

da verdade, nem experimentarem uma genuína operação da graça 

no coração. Tinham saído para encontrar-se com o Senhor, cheios 

de esperanças, com a perspectiva de imediata recompensa; mas 

não estavam preparados para a demora e desapontamento. 

Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé, e sua luz se tornou 

bruxuleante.” - O Grande Conflito, pág. 395. 

“Muitos não estarão preparados. Não têm óleo em seus vasos 

nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Sem o 

Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da Palavra. A 

teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo, não pode 

vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar-se 

familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se 

o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter 

não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens 

não estarão aptos para distinguir a verdade do erro, e serão presa 

das tentações sutis de Satanás.” - Parábolas de Jesus, pág. 411. 
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novas a outras pessoas; de ler e estudar por si mesmas a Palavra de Deus; de orarem e 

sentirem Jesus ali, ao lado delas; só para citar algumas coisas. 

 Com o passar do tempo desanimam. Quantas pessoas ficam na igreja alguns anos e na 

primeira provação séria desanimam. Provações não faltam e podem ter certeza não faltarão. 

Será que na hora mais negra da história dessa Terra poderemos ter a mesma atitude de Jó 

que estava a ponto de morrer, mas mantinha a sua confiança em Deus? 

 Têm a teoria, mas falta a elas a prática. Sabem como o cristão deve viver, conhecem o estilo 

de vida de Cristo, mas não vivem na prática. E existem alguns que se enganam crendo que o 

estilo de vida de Cristo era apenas para a época de Cristo. Não conseguem distinguir a 

verdade do erro. Por isso comem a comida que Jesus não comeria (ou comem apenas 

parecido); vestem-se com as roupas que Jesus não usaria, ouvem a música que Jesus não 

ouviria, lêem a literatura que Jesus não leria, assistem ao que Jesus não assistiria, vão aos 

lugares aonde Jesus não iria... E eu devo dizer que defendem que estão certas. Hoje em dia 

alguns acham bonito ser adventista e admiram os adventistas, mas não agem como 

verdadeiros adventistas. Parecem virgens, mas na hora “H” será revelado o resultado de 

sua vida. Hoje é muito difícil diferenciar quem é quem, mas “então, será, de fato, revelado 

o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela 

manifestação de sua vinda.” (2 Tessalonicenses 2:8) 

Quando vamos à igreja não notamos muita diferença nas  pessoas  que  ali  estão.  Todos  estão  

em busca de Jesus, todos estão com a Bíblia na mão, cantam louvores a Deus, oram juntos e temos a 

impressão que todos têm o poder do Espírito Santo (o azeite em quantidade suficiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a 

mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente O 

esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. HHáá  uumm  tteemmppoo  

ddee  eessppeerraa;;  aa  fféé  éé  pprroovvaaddaa;;  ee  qquuaannddoo  ssee  oouuvviirr  oo  ccllaammoorr::  ""AAíí  vveemm  oo  

EEssppoossoo!!  SSaaíí--LLhhee  aaoo  eennccoonnttrroo!!""  ((MMaatt..  2255::66)),,  mmuuiittooss  nnããoo  eessttaarrããoo  

pprreeppaarraaddooss..  NNããoo  ttêêmm  óólleeoo  eemm  sseeuuss  vvaassooss  nneemm  eemm  ssuuaass  llââmmppaaddaass. 

Estão destituídos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, de 

nada vale o conhecimento da Palavra. A teoria da verdade não 

acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem 

santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os 

mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus 

não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será 

transformado. SSeemm  aa  iilluummiinnaaççããoo  ddoo  EEssppíírriittoo,,  ooss  hhoommeennss  nnããoo  eessttaarrããoo  

aappttooss  ppaarraa  ddiissttiinngguuiirr  aa  vveerrddaaddee  ddoo  eerrrroo,,  ee  sseerrããoo  pprreessaa  ddaass  tteennttaaççõõeess  

ssuuttiiss  ddee  SSaattaannááss..””  --  Parábolas de Jesus, pág. 411. 

“As dez virgens estão esperando na noite da história deste 

mundo. Todas dizem ser cristãs. Todas têm uma vocação, um 

nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus. 

Todas aguardam, aparentemente, a volta de Cristo. CCiinnccoo,,  ppoorréémm,,  

eessttããoo  ddeesspprreevveenniiddaass..  CCiinnccoo  sseerrããoo  eennccoonnttrraaddaass  ssuurrpprreeeennddiiddaass,,  

aatteerrrroorriizzaaddaass,,  ffoorraa  ddoo  rreecciinnttoo  ddoo  bbaannqquueettee.. 
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“A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. 

Têm consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos aos 

que crêem na verdade, mas não se entregaram à operação do 

Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e 

não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa 

classe é representada, também, pelos ouvintes comparados ao 

pedregal. Recebem a Palavra prontamente; porém, deixam de 

assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. 

O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu 

desejo e consentimento, nele implantando natureza nova; mas a 

classe representada  pelas  virgens  loucas  contentou-se  com  uma  

obra  superficial.  

Não conhecem a Deus; não estudaram Seu caráter; não 

tiveram comunhão com Ele; por isso não sabem como confiar, 

como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. 

"Eles vêm a Ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de 

Ti como Meu povo, e ouvem as Tuas palavras, mas não as põem 

por obra; pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue 

a sua avareza." Ezeq. 33:31  

O apóstolo Paulo assinala que essa será a característica 

especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de 

Cristo. Diz: "Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos;  

No dia final muitos hão de requerer admissão ao reino de Cristo, 

dizendo: "Temos comido e bebido na Tua presença, e Tu tens 

ensinado nas nossas ruas." Luc. 13:26. "Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em Teu nome? E, em Teu nome, não expulsamos 

demônios? E, em Teu nome, não fizemos muitas maravilhas?" 

Mat. 7:22. Mas a resposta será: "Digo-vos que não sei de onde vós 

sois; apartai-vos de mim." Luc. 13:27. Nesta vida não tiveram 

comunhão com Cristo; por isto não conhecem a linguagem do 

Céu, são estranhos às suas alegrias. "Porque qual dos homens sabe 

as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? 

Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito 

de Deus." I Cor. 2:11. 

As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são 

aquelas da sentença: "Não vos conheço." Mat. 25:12. Unicamente 

a comunhão do Espírito que desprezastes poderia unir-vos à 

multidão jubilosa que estará no banquete das bodas. Não podereis 

participar dessa cena. Sua luz incidiria sobre olhos cegos, e sua 

melodia em ouvidos surdos. Seu amor e alegria não fariam soar de 

júbilo corda alguma do coração entorpecido pelo mundo. Sois 

excluídos do Céu por vossa própria inaptidão para a sua 

companhia.” - Parábolas de Jesus, pág. 413. 
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Percebem, porque escrevi este livro? Precisamos perceber o tempo em que estamos vivendo 

para não acordarmos no último minuto, quando não há nada que possa ser feito para salvar a 

situação. 

Agora é o momento de acordar e iniciar uma reforma de vida. Não aconteça que por atitudes e 

escolhas erradas deixemos que o azeite falte na hora “H”. 

“Não apagueis o Espírito”.  (1 Tessalonicenses 5:19) 

Cada dia nós podemos ir depositando uma gotinha de azeite em nossa lâmpada. Através de 

nossa comunhão com Deus, através da oração, através do louvor a Deus, através do estudo de sua 

Palavra e pedindo. 

“Por isso, vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-

á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. 

Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos  vossos filhos, quanto 

mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?”  (Lucas 11:9, 10 e 

13)  

Mas imagine que você através de ações e escolhas erradas “provoque um vazamento em sua 

lâmpada e o óleo comece a vazar.” Pode estar certo de que fará falta. Hoje Satanás tem colocado 

diante de nós inúmeras tentações que podem abrir brechas nas lâmpadas das virgens atuais. Existem 

inúmeras coisas que atrapalham sua comunhão com Deus. Coisas que de modo algum contribuem 

para o aumento de azeite em sua lâmpada. Tenho certeza de que você sabe identificar muitas destas 

coisas. Mas além de saber o que pode causar vazamento em sua lâmpada, você deve evitar o 

vazamento. 

Isso não é salvação pelas obras, é apenas definir de que lado se está. 

“Aproxima-se rapidamente a hora em que alguns na igreja se voltarão em patético apelo 

àqueles que eles agora consideram agitados e extremistas. 

Sua súplica, porém, será absolutamente inútil. O homem pode fornecer a lâmpada e o pavio. 

Em outra palavras, pode ensinar a Bíblia a alguém; mas não pode dar o óleo, o Espírito Santo. É 

inútil recorrer a um amigo ou pregador em busca desse dom celestial. Cada um deve ir buscá-lo na 

mesma Fonte. Cada fase da salvação é uma transação entre a alma, individualmente, e Deus.” A 

Vinda do Consolador, pág. 305. 

 

 

 

De que lado você está? 
 

porque haverá homens amantes de si mesmos... mais amigos dos 

deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas 

negando a eficácia dela." II Tim. 3:1-5. 

Essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada 

bradando: Paz e segurança. Acalentam seu coração em sossego, e 

não sonham com o perigo. Quando despertos de sua indiferença, 

discernem sua destituição, e rogam a outros que lhes supram a 

falta; em assuntos espirituais, porém, ninguém pode remediar a 

deficiência de outros.” - Parábolas de Jesus, pág. 412. 
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SSee  eessttáá  ddoo  llaaddoo  ddee  CCrriissttoo,,  vviivvaa  ccoommoo  eellee  vviivveeuu  ee  ccoommoo  eellee  vviivveerriiaa  ssee  eessttiivveessssee  vviivveennddoo  nnoo  

tteemmppoo  eemm  qquuee  eessttaammooss  vviivveennddoo..  

Se está do lado de Satanás... bem... viva o estilo do mundo. 

 “E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da 

vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 

Deus.” (Romanos 12:2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após Jesus apresentar uma série de sinais que precederiam seu retorno a esta terra, ele contou 

algumas parábolas que falam sobre a necessidade de estarmos preparados para estes acontecimentos 

finais e irmos com ele. 

Na verdade, ele apresenta sempre duas classes de pessoas: o servo bom e o servo mau; as 

virgens prudentes e as virgens loucas; os servos que trabalham e o servo inútil; e a partir de Mateus 

25:31 ele fala do grande julgamento. 

Claro que depois de tudo o que estudamos, o que mais almejamos é estarmos do lado dos bons, 

dos prudentes e dos úteis. 

No momento estou com um livro ao meu lado. O título é “O Estilo de Vida do Céu Hoje” 

(Heavens‟s Lifestyle Today) escrito por Wiliam Dysinger, M.D. Neste livro ele fala sobre a 

necessidade de glorificarmos a Deus no estilo de vida. E como podemos viver dessa maneira?   

Ellen White que aprendeu ao longo de sua vida ter o “estilo de vida do céu” diz que é 

necessário termos... 

 

 

 

Mais do que nunca devemos estar nos...  

 

 

 

 

 

O ESTILO DE VIDA DAS 
VIRGENS PRUDENTES  20 

“...uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a 

Ele momento a momento.” - Evangelismo, pág. 57. 

 

“...preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo 

como terrível surpresa, e esta preparação deve ser feita mediante 

diligente estudo da Palavra de Deus e pelo levar uma vida em 

conformidade com os seus preceitos.” - Eventos Finais, pág. 58. 
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Um exemplo para os nossos dias é a vida de Enoque. Ele andou com Deus no tempo em que o 

mundo estava em uma terrível situação. Eram os dias finais para o povo daquela época. 

 

 

 

 

 

 

 

 “A uma comunhão semelhante está Deus nos chamando. Como foi a de Enoque, tem de ser a 

santidade de caráter daqueles que hão de ser remidos dentre os homens por ocasião da segunda 

vinda do Senhor.” Preparação Para a Chuva Serôdia, pág. 34.   

 

 
 

  

  

 

 

 

Enoque andava com Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de 

uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela 

que nos rodeia. O ar que ele respirava estava impregnado de 

pecado e corrupção, como o nosso; contudo levava uma vida de 

santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam 

na época em que vivia.” - Evangelismo, pág. 63. 

 

Qual era o segredo de Enoque? 

“Habituou a mente e o coração a sempre sentirem que 

ele se achava na presença de Deus, e quando estava 

perplexo, suas orações ascendiam a Deus, para que o 

guardasse. 

 Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a 

seu Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si.” - 
Evangelismo, pág. 63. 

 

OO  eexxeemmpplloo  ddee  EEnnooqquuee  eerraa  oo  sseeuu  DDeeuuss..  

 

“Em meio a um mundo condenado à destruição por sua 

iniqüidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com 

Deus que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. O 

caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que 

deve ser alcançado por aqueles que hão de ser „comprados da 

Terra‟ (Apocalipse 14:3), por ocasião do segundo advento de 

Cristo. Então, como no mundo antes do dilúvio, a iniqüidade 

prevalecerá. Seguindo os impulsos de seu coração rebelar-se-ão 

conta a autoridade do Céu. Mas, como Enoque, o povo de Deus  
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Existem muitos que estão aguardando a volta de Jesus (as bodas), mas não estão se preparando 

para o encontro. No momento parecem ser iguais as virgens prudentes, mas não se comprometeram 

completamente com o estílo de vida de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estamos vivendo no período mais solene da história deste 

mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a 

decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro, e também a salvação 

de outras almas, dependem do caminho que ora seguimos. 

Necessitamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo 

seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: “Senhor, 

que queres que eu faça?” Necessitamos humilhar-nos perante o 

Senhor, com jejum e oração, e meditar muito em Sua Palavra, 

especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma 

experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um 

momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão 

a ocorrer em redor de nós; estamos no terreno encantado de 

Satanás. Não durmamos, como sentinelas de Deus; pois o 

adversário está perto, de emboscada, pronto para a qualquer 

momento, caso nos tornemos negligentes e sonolelentos, saltar 

sobre nós e fazer-nos presa sua.” – O Grande Conflito, pág. 601. 

 

“O tempo é muito breve, e tudo que deve ser feito tem 

de ser feito rapidamente. Os anjos estão segurando os quatro 

ventos, e Satanás está tomando vantagem de cada um que não 

esteja plenamente firmado na verdade. Toda pessoa será provada. 

Todo defeito de caráter, a menos que seja vencido pelo auxílio do 

Espírito de Deus, tornar-se-á meio certo de destruição. Sinto como 

nunca antes a necessidade de que nosso povo seja fortalecido pelo 

espírito da verdade; pois os ardis de Satanás enredarão a todos 

que não fazem de Deus a sua força. O Senhor tem muito trabalho 

por ser feito; e se nós fizermos o que Ele nos designou colaborará 

com os nossos esforços.” – Testemunhos Para a Igreja, Vol. 5, pág. 573. 

 

procurará pureza de coração, e conformidade com Sua vontade, 

até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, 

advertirão o mundo da segunda vidnda do Senhor, e dos juízos 

que cairão sobre os transgressores; e pela sua santa conversação e 

exemplo condenarão os pecados dos ímpios. Assim como Enoque 

foi trasladado para o Céu antes da destruição do mundo pela 

água, assim os justos vivos serão trasladados da Terra antes da 

destruição desta pelo fogo.” – Patriarcas e Profetas, pág. 88 e 89. 
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Aqueles que realmente estão se preparando para encontrar-se com Jesus são diferentes. Eles 

conhecem o seu Mestre. Eles seguem o exemplo de seu Mestre. Eles se rendem completamente a 

Jesus. Eles tornaram parte de sua vida as palavras de I Coríntios 10:31: 

“Porquanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo 

para a glória de Deus.”  (I Coríntios 10:31) 

Essas pessoas não agem de forma egoísta dizendo: “Eu assisto o que eu quero assistir; eu uso o 

que eu quero usar; eu vou aonde eu quero ir; eu ouço o que eu quero ouvir; eu como o que eu quero 

comer...” Os que estão aguardando a volta de Jesus, a classe comparada pelas virgens prudentes 

dizem: “Aquilo que traz glória ao nome de Jesus, isto é o que eu quero fazer”. Sua motivação é “se 

Jesus disse, eu acredito e não discuto, e é suficiente para mim.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto original em inglês em sua parte final poderia ser traduzido: “... que linha distinta de 

demarcação deveria ser evidente entre nós e o mundo.”  

Talvez esse seja o principal problema de hoje: igreja e mundo muito parecidos; crentes e 

mundanos sem diferença; povo da luz e povo das trevas parecidos. Mas esta também é uma profecia 

que está se cumprindo. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola que é conhecida como “A 

Parábola do Joio”. Nesta parábola o trigo e o joio crescem juntos e durante um bom tempo não se 

pode distinguir o que é o que. Mas no final, no dia da colheita, no dia da segunda vinda de Jesus o 

joio será conhecido. 

“...no tempo da colheita, direi aos ceifeiros; ajuntai primeiro o joio, atai-o em 

feixes para ser queimado; mas o trigo, recolheio-o no meu celeiro.”  (Mateus 13:30) 

O livro Nisto Cremos, onde são apresentadas as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista 

do 7º Dia, apresenta, a partir da página 346, como deveria ser a conduta cristã e eu o encorajo a lê-lo 

todo. Note o que diz a Crença Fundamental de número 22: 

“Somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os 

princípios do Céu. Para que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor, só nos envolvemos 

naquelas coisas que produzem em nossa vida pureza, saúde e alegria semelhantes às de Cristo. Isso 

significa que nossas diversões e entretenimentos devem corresponder aos mais altos padrões do 

gosto e beleza cristãos. Embora reconheçamos diferenças culturais, nosso vestuário deve ser 

simples, modesto e de bom gosto, apropriado àqueles cuja verdadeira beleza não consiste no adorno 

exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e tranqüilo. Significa também que, 

sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele inteligentemente. Junto com 

adequado exercício e repouso, devemos adotar a alimentação mais saudável possível e abster-nos 

“Somos peregrinos e estrangeiros que aguardamos a bem-

aventurada esperança, o glorioso aparecimento de nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo, e por ele ansiamos e oramos. Se cremos 

isto e o introduzimos em nossa vida prática, que ação vigorosa 

não inspirará essa fé e esperança; que fervente amor mútuo; que 

vida esmerada e santa para a glória de Deus; e no respeito que 

manifestarmos pela recompensa do galardão, que fronteiras 

nítidas de demarcação serão comprovadas entre nós e o mundo! – 
Manuscrito 39, 1893 – Evangelismo, pág. 220. 
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dos alimentos imundos identificados nas Escrituras. Visto que as bebiddas alcoólicas, o fumo e o uso 

irresponsável de medicamentos e narcóticos são prejudiciais a nosso corpo, também devemos 

abster-nos dessas coisas. Em vez disso devemos empenhar-nos em tudo que submeta nossos 

pensamentos e nosso corpo à disciplina de Cristo, o qual deseja nossa integridade, alegria e bem-

estar.” Nisto Cremos, pág. 346. 

Nós não mudamos o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser ou viver para sermos salvos, 

mas “o estilo de vida de um seguidor de Deus manifesta-se em grata resposta à magnificente 

salvação de Deus através de Cristo.” Nisto Cremos, pág. 346. 

A Bíblia diz: 

“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de 

Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em  

Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos 

nelas.”  (Efésios 2:8 a 10) 

Perceba, como o texto mostra que embora as obras não salvem, após sermos salvos somos 

criados em Jesus “para boas obras.” Ou seja, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, não 

nos salva, mas indicam de que lado eu estou, ou “QUEM” está ao meu lado. “O comportamento 

cristão é um fruto natural da salvação e encontra-se alicerçado naquilo que Cristo já realizou por 

nós no Calvário.” Nisto Cremos, pág. 348. 

“Os cristãos deveriam adotar um estido de vida diferente, não pelo capricho de serem 

diferentes, mas porque Deus os chamou para viverem por princípio. O estilo de vida ao qual Deus 

os chamou os habilitará a alcançar seu pleno potencial como criaturas divinas, tornando-os 

eficientes para o Seu serviço. Ser diferentes também representa um aspecto de sua missão: servir o 

mundo – servir como o sal e como a sua luz. De que valor seria o sal sem sabor, ou a luz, se ela 

não diferisse das trevas?” Nisto Cremos, pág. 347 

Escrevi e reescrevi muitas vezes esse capítulo, e ainda assim creio que alguns se ofenderão 

com o que apresento a seguir. A nossa dificuldade é que nascemos nesse planeta contaminado pelo 

pecado e gostamos de pecar. O pecado nos atrai de forma natural. E quebrar essa barreira e ter uma 

nova natureza é uma luta constante. Paulo dizia: “miserável homem que eu sou” (Rom. 7:24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda a verdadeira obediência vem do coração. Deste 

procedia também a de Cristo. E se consentirmos, Ele por tal forma 

Se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso 

coração e espírito em tanta conformidade com o Seu querer, que, 

obedecendo-Lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios 

impulsos. A vontade, refinada, santificada, encontrará seu mais 

elevado deleite em fazer o Seu serviço. Quando conhecermos a 

Deus como nos é dado o privilégio de O conhecer, nossa vida será 

de contínua obediência. Mediante o apreço do caráter de Cristo, 

por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará 

aborrecível.” – O Desejado de Todas as Nações,  pág. 668. 
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 No final de 2008, embora a maior parte deste livro estivesse pronta, eu ainda não tinha 

decidido se tudo o que escreví, especialmente esta parte final do livro, deveria ser incluída ou não. 

Continuava lendo e pesquisando e tive contato com um novo livro editado pela CASA: Jesus Meu 

Modelo. Esse seria o livro de meditações diárias para o ano de 2009. Só o título já serviu para eu 

perceber que este livro tinha a ver com o que estamos falando aqui. Jesus foi, é, e sempre deverá 

ser nosso modelo de vida e de procedimento.  

“Aquele que diz que permanece nEle, esse deve também andar assim como Ele 

andou.” (I João 2:6) 

“Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para 

seguirdes os Seus passos.” (I Pedro 2:21) 

“Os cristãos que se acham realmente unidos a Cristo possuem apenas um ideal: farão o 

melhor possível para a honra de seu Pai celestial, que providenciou tão precioso plano para a sua 

salvação. “Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a 

glória de Deus.” (I Coríntios 10:31). Nisto Cremos, pág. 360. 

Dizer “Eu creio”, “significa amar a Jesus, obedecer-lhe e procurar ser semelhante a Ele.” - 

Jesus Meu Modelo, pág. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceba que é pela constância em contemplá-Lo que somos transformados.  

A maioria dos cristãos querem verdadeiramente ter a Cristo como seu modelo de vida. 

Certamente querem amar e honrar ao Pai celeste como fez Jesus. Desejam de todo o coração 

obedecer aos Dez Mandamentos como Jesus obedeceu. Certamente todos gostaríamos de aprender 

amar como Cristo amou e ajudar a todos tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. 

Jesus, nosso modelo 

“Jesus, é meu precioso Salvador. Quero copiar o Modelo. 

Quão correto nos princípios e honesto na conduta era Ele! Não 

deu lugar nenhum a Satanás quando foi tentado. Quão 

plenamente alerta Ele precisava estar para discernir as astúcias 

do tentador. Ah, se pudéssemos tão-somente falar e trabalhar 

como Jesus, quão exatas seriam todas as nossas transações com 

crentes e descrentes; como nos tornaríamos gentis, caridosos, 

mansos e humildes de coração, pois teríamos aprendido com Ele. 

Como refletimos tão vagamente a magnífica glória de nosso 

Senhor! [...] Precisamos contemplá-Lo com mais constância para 

que possamos ser tranformados à Sua imagem.” – Jesus Meu Modelo,  

pág. 6. 
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Como fiéis mordomos gostaríamos de seguir os ensinamentos de Jesus no que se refere ao uso do 

nosso tempo, dos nossos talentos e dos nossos recursos financeiros. E creio que foi pensando nisso 

que a Igreja Adventista do 7º Dia na América do Sul lançou os Seminários de Enriquecimento 

Espiritual. Através desses seminários muitas pessoas têm aprendido um novo estilo de vida com 

Deus. Aprendem o estilo de vida de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como posso chegar ao padrão do modêlo, Jesus? Parece algo impossível. 

Realmente Cristo é o nosso padrão e nosso alvo, e nunca poderemos vencer como Ele venceu, 

mas porque Ele venceu e por meio dEle poderemos vencer.  

O conselho da mensageira do Senhor é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ministério de Mordomia Cristã e Saúde da Divisão Sul-Americada da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia preparou um plano para um aumento de intimidade com Deus que recebeu o nome de 

“Cristo é nosso exemplo em todas as coisas. Em resposta à 

Sua oração ao Pai, o Céu foi aberto, e o Espírito desceu como 

pomba e pousou sobre Ele. O Santo Espírito de Deus deve Se 

comunicar com homens e mulheres e habitar no coração do 

obediente e fiel. Luz e poder virão àqueles que sinceramente O 

busca a fim de que possam ter sabedoria para resistir a Satanás, e 

para ser vitoriosos em momentos de tentação. Nós devemos vencer 

da mesma forma que Cristo venceu. 

Jesus iniciou seu ministério público com oração fervorosa, e 

Seu exemplo torna manifesto o fato de que a oração é necessária 

para se levar uma vida cristã vitoriosa. Ele estava em comunhão 

constante com Seu Pai, e Sua vida nos apresenta um exemplo 

perfeito que devemos imitar. [...] 

Dependemos de Deus para viver uma vida cristã 

triunfante, e o exemplo de Cristo abre diante de nós o 

caminho pelo qual podemos ir a uma fonte de poder que 

nunca falha, da qual podemos extrair graça e poder para 

resistir ao inimigo e sair vitorioso.” – Jesus Meu Modelo,  pág. 9. 

 

“Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua 

primeira atividade. E ore: „Toma-me, Senhor, para ser Teu 

inteiramente. Aos Teus pés deponho todos os meus projetos. 

Usa-me hoje em Teu serviço. Permanece comigo, e permite 

que toda a minha obra se faça em Ti.‟ Essa é uma questão 

diária. Peça-lhe que examine todos os seus planos, para que 

eles sejam levados avante ou não, conforme a indicação da 

Sua providência. Assim, dia a dia poderá entregar nas mãos 

de Deus a sua vida, e ela se tornará cada vez mais semelhante 

ao modelo de Jesus.” - Caminho a Cristo, pág.70. 
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Seminário de Enriquecimento Espiritual. Achei interessante o lema: “Salvo para ser santo”. E a 

seguir vinha um conselho em forma de definição: “Ser santo é buscar a Deus em primeiro lugar a 

cada dia para ser salvo o dia todo.” 

Já que Jesus é o modelo podemos admitir que o estilo de vida das virgens prudentes é o estilo 

de vida que devemos ter em nossa vida. Por isso vamos analisar com muita atenção algumas 

diferenças no estilo de vida das virgens loucas e das virgens prudentes; entre os preparados e os 

despreparados; entre os vigilantes e os negliglentes; entre os reais e os aparentes; entre os genuínos e 

falsos. 

 

 
 

  

  

 

 
 

 
 

Há algum tempo atrás me chamou a atenção um livro que vi em um grande super-mercado. 

Não era um livro religioso, pelo menos não se encontrava entre os livros que falavam de religião. O 

título era “A Dieta de Jesus e de Seus Discípulos, a receita definitiva para comer bem e viver mais”. 

Não resistí e comecei a folheá-lo. Neste livro o autor descreve o que Jesus comia, o que Jesus bebia e 

o que Jesus fazia para se manter saudável. Parece que eu não fui o único curioso, pois a editora 

afirma que só nos Estados Unidos esse livro vendeu mais de 180 mil exemplares. Já na introdução o 

Dr. Don Colbert pergunta: Qual era a dieta de Jesus? 

Note como ele inicia o livro: 

“O que Jesus faria? 

A maioria dos cristãos que conheço quer verdadeiramente saber o que Jesus faria em cada 

momento, e quer verdadeiramente seguir o seu exemplo em qualquer situação da vida. 

Certamente desejamos amar e honrar nosso Pai celestial assim como fez Jesus. 

Queremos obedecer aos Dez Mandamentos como ele obedeceu. 

Queremos aprender a amar como Cristo amou e a judar as pessoas tanto no sentido espiritual 

quanto no sentido material. 

Queremos seguir os ensinamentos de Jesus no que refere ao uso do nosso tempo, dos nossos 

talentos e dos nossos recursos financeiros. 

Mas também queremos comer como Jesus comia? 

Por que não? Nós procuramos seguir Jesus em todas as esferas de nossa vida. Então, por que 

não em nossos hábitos alimentares?” A Dieta de Jesus e de seus discípulos, pág. 9 e 10 

Por que iniciar falando em comida? 

 

 

 

Alimentação –  
Alguns comem apenas um  

pouco diferente dos ímpios. 

“Satanás está constantemente alerta, para submeter a raça 

humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre 

o homem exerce-se através do apetite, e este procura ele estimular 

de todos os modos possíveis.” - Conselhos Sobre o Regime Alimentar, 

pág.150. 
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Lêmbre-se que a primeira tentação do ser humano foi o apetite. A primeira tentação de Jesus 

Cristo no deserto também foi o apetite. Seria isso coincidência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei que não é fácil educar o apetite, mas esta é uma obra a ser feita enquanto é tempo. A 

mensageira do Senhor diz que “não deve haver demora na reforma. Pois, muitos, por sua 

condescendência com o apetite, separam-se de Deus. E ela continua dizendo que Deus anota o 

pecado dos que condescendem com o apetite pervertido.” Cons. Sobre o Regime Alimentar, pág. 159 e 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No deserto da tentação Cristo defrontou as grandes 

tentações principais que assaltariam os homens. Ali enfrentrou, 

sozinho, o inimigo astuto e sutil, vencendo-o. A primeira grande 

tentação teve que ver com o apetite; a segunda, com a presunção; 

a terceira, com o amor do mundo. Satanás tem vencido seus 

milhões, tentando-os a condescender com o apetite. Mediante a 

satisfação do paladar, o sistema nervoso torna-se excitado e 

debilita-se o poder do cérebro, tornando impossível pensar calma 

e racionalmente. Desequilibra-se a mente. Suas mais nobres e 

elevadas faculdades são pervertidas, servindo à concupiscência 

animal, e desprezam-se os interesses eternos e sagrados. 

Alcançado este objetivo, Satanás pode vir com suas outras duas 

tentações principais e encontrar pronto acesso. Suas múltiplas 

tentações provêm destes três grandes pontos principais.” - Conselhos 

Sobre o Regime Alimentar, pág.151. 

 

“Satanás chega-se ao homem, como se chegou a Cristo, com 

suas esmagadoras tentações para condescender com o apetite. Ele 

bem conhece seu poder para vencer o homem neste ponto. Na 

questão do apetite venceu a Adão e Eva, no Éden, e perderam seu 

lar feliz. [...] A condescendência com o petite foi a base de todos os 

seus pecados. [...] 

Fora mediante tentações dirigidas ao apetite que Satanás 

vencera grande proporção da raça humana, e seu êxito fizera-o 

concluir que o controle deste planeta caído estava em suas mãos.” - 

Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 153. 

“Nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. 

Deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos 

necessários para a edificação do organismo. Cereais, frutas, nozes 

e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso 

Criador.” - Ciência do Bom Viver, pág. 295. 
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O livro Consejos Para la Iglesia (Conselhos Para a Igreja em espanhol) tem um trecho sob o 

subtítulo “O artifício mais destruidor de Satanás”. Utilizei o espanhol pois achei esse subtítulo mais 

enfático do que a tradução em português que é  “a mais perigosa proposta de Satanás.” Artífício soa 

a algum plano medonho para enganar, derrubar, destruir. Alí nos é dito que... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É impressionante ver a quantidade de informações sobre a maneira correta do povo de Deus se 

alimentar e que Ele deixou através de sua mensageira.  

Existe tanta coisa que o professo povo de Deus (as virgens) está comendo e bebendo e que é 

condenado por Deus, que não sei se realmente é possível fazer muita distinção entre aqueles que se 

dizem filhos da luz e os filhos das trevas.  

 

“Satanás exulta ao ver a família humana mergulhando mais 

e mais profundamente no sofrimento e na miséria. Ele sabe que as 

pessoas que têm hábitos errôneos e corpo doente, não podem 

servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se 

fossem sãos. Um corpo doente afeta o cérebro. Com a mente 

servimos ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo. Satanás triunfa 

na obra danosa que faz mediante o levar a família humana a 

condescender com hábitos que os destroem, e uns aos outros; pois 

por esse meio está ele roubando a Deus o serviço que lhe é devido. 

- Temperança, pág. 14. 

 

Satanás está constantemente alerta, para submeter a raça 

humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre 

o homem exerce-se através do apetite, e este procura ele estimular 

de todos os modos possíveis.” - Temperança, pág. 13. Conselhos Para a 

Igreja, pág. 103. 

 

“Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum 

meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi 

apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás 

mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o 

trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-

los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e 

morais do homem, dominariam de tal maneira os sentidos, que 

Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sob a influência da 

bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as 

espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo 

seria corrompido.” - Temperança, pág. 12. Conselhos Para a Igreja, pág. 

103. 
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O Dr. Don Colbert diz que “nossa alimentação atual segue padrões muito diferentes dos de 

Jesus, fazendo-nos contemplar muito rápido o declínio de nossa saúde. 

Em 1901, os Estados Unidos eram considerados a nação mais saudável do mundo, entre cem 

nações estudadas. Por volta de 1920, o país caiu para o segundo lugar. Em 1950, estava em 

terceiro. Chegando a 1970, estava em quadragésimo primeiro lugar. E, em 1981, desceu para o 

nonagésimo quinto.” A Dieta de Jesus e Seus Discípulos,  pág.11. 

E o Dr. Silmar Cristo diz que o sistema de saúde dos Estados Unidos gasta cerca de um trilhão 

de dólares por ano, ou seja, gasta mais com saúde (ou doença) do que com defesa nacional. E ele 

apresenta algumas estatísticas assustadoras: “Mais de 50 milhões de americanos sofrem de algum 

tipo de distúrbio cardiovascular em maior ou menor grau e essas enfermidades contam com mais de 

50% de todos os óbitos. Existem cerca de 45 milhões de obesos e 14 milhões de diabéticos nos EUA. 

Ocorre também, naquele país cerca de 1 milhão e 600 mil ataques do coração por ano. Um ataque a 

cada 25 segundos e uma morte a cada 45 segundos. A cada segundo um novo diabético entra para o 

sistema de sáude. A cada 30 segundos uma pessoa é diagnosticada com câncer, e a cada 55 

segundos uma pessoa morre de câncer. [...] E o que é mais aterrador; um estudo feito pelo 

Departamento de Saúde, mostra que se os adolecentes americanos não mudarem a maneira como 

estão se alimentando, quando chegarem a idade dos 40 anos, seis em cada 10 destes hoje 

adolecentes, serão cardíacos ou diabéticos. Estamos entrando no século XXI com uma geração de 

enfermos.” Segredos da Saúde, pág. 9. 

É claro que ao vermos estes dados alarmantes não gostaríamos de ver o nosso nome incluído 

nesta estatística. Mas pior será ver o nosso nome fora do livro da vida por não dominarmos o nosso 

apetite. E tenho certeza que as virgens prudentes dominarão o apetite. 

 

 

 

 

 

A obra de reforma tem de ser iniciada agora, enquanto há tempo. 

Provavelmente alguns vão ficar um pouco (ou bastante) chateados comigo por colocar alguns 

textos que definem o estilo de vida da virgens prudentes. Porque no fundo, no fundo, existem alguns 

(ou talvez muitos) que não querem mudar. Mas o problema é que se não mudarem, a lâmpada vai 

continuar vazando, e quando se ouvir o clamor, será demasiado tarde. E chateados comigo, com a 

Sra. White ou com Deus, vão ficar aqui, do lado de fora da Nova Jerusalém, aonde vai haver choro e 

ranger de dentes. 

“O povo ao qual Deus dirige será um povo peculiar. Não 

serão semelhantes ao mundo. Se seguirem a guia de Deus, 

cumprirão Seus propósitos, e cederão sua vontade à vontade dEle. 

Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. 

Vosso corpo, diz o apóstolo, é templo do Espírito Santo.” - Conselhos 

Sobre o Regime Alimentar, pág. 160. 

 

“Deus requer que o apetite seja dominado, e se pratique a 

renúcia no tocante às coisas que fazem mal. E esta é uma obra que 

tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado 

diante dEle perfeito.” – Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 161. 
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O Dr. Silmar Cristo diz que o principal problema da humanidade hoje é comer demais. Isto 

também é ser intemperante. As pessoas estão sempre comendo, mesmo que seja apenas uma 

“balinha”.  

Ellen White também afirma isso: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Seria bom você avaliar a quantidade de comida que se coloca no estômago, mas o que dizer da 

qualidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebeu que Ellen White chama a estes produtos de venenos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É provável que você diga que este tipo de coisa não entra em seu corpo, mas note que 

atualmente Satanás tem disfarçado esses artigos. A cafeína está presente em diversos produtos que 

levam outro nome. E até parece que a Sra. White conhecia o nosso tempo pois ela diz:  

 

 

“Com toda nossa profissão de reforma de saúde, nós, como 

povo, comemos muito.” – Jesus  Meu Modelo, pág. 299. 

 

“Geralmente, o apetite é a grande lei que governa homens e 

mulheres. [...] 

Como a grande causa do mal se deve achar na condescendência 

com o apetite e a paixão, assim a primeira e grande obra de reforma 

deve ser aprender e praticar as lições de temperança e domínio 

próprio.” – Jesus  Meu Modelo, pág. 298. 

 

“A intemperança começa à nossa mesa, no uso de alimentos 

inadequados. Depois de algum tempo, devido à continuada 

condescendência com o apetite, os órgãos digestivos se 

enfraquecem, e o alimento ingerido não satisfaz. Estabelece-se um 

estado doentio, experimentando-se intenso desejo de ingerir 

comida mais estimulante. O Chá, o café e os alimentos cárneos 

produzem efeito imediato. Sob a influência desses venenos, o 

sistema nervoso fica agitado...” – Jesus  Meu Modelo, pág. 299. 

 

“Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como 

condescendências pecaminosas. Não podemos por a carne, os ovos, 

a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos 

colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente 

como o tema principal de nossa obra. Os primeiros – chá, café, 

fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas – não devem ser 

ingeridos moderadamente, mas rejeitados. 

A verdadeira temperança nos ensina a dispensar 

inteiramente todas as coisas nocivas, e usar judiciosamente aquilo 

que é saudável.” – Eventos Finais, pág. 71. 

 

“A ação do café, e de muitas outras bebidas 

populares, é idêntica.” – Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 424. 
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Mas seria isto verdade? 

A Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos em sua publicação oficial, 

volume 18, no. 4 afirma: 

“Os teores de cafeína variaram tanto entre as diferentes marcas e tipos de café analisados 

quanto em função da técnica de preparo da bebida. Os valores determinados situaram-se na faixa 

de 0,43 a 0,85 mg/ml para as bebidas preparadas com cafés em pó e de 0,61 a 0,82 mg/ml para o 

café instantâneo.” http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20611998000400012. 

Ou seja, uma xícara de café contém entre 0,43 a 0,85 mg/ml. 

E o que dizer de uma latinha de refrigerante a base de cola? 

De acordo com a National Soft Drink Association, são as seguintes doses de cafeína em mgs. 

Em uma lata de bebida gasosa: Coca-Cola 45,6; Coca-Cola Diet 45,6; Pepsi Cola 37,2 e Diet Pepsi 

35,4. De acordo com Bunker and McWilliams em J Am Diet, 1979. 

Podemos então dizer que os refrigerantes a base de cola contém entre 35,4 a 45,6 mg/ml. 

A agência de notícias Reuters apresentou uma notícia em 7 de agosto de 2007 com a seguinte 

manchete: Estudo: energéticos têm tanta cafeína quanto café. O teor da notícia dizia: “Uma 

comparação entre 12 bebidas energéticas populares, publicada na edição de setembro da Consumer 

Reports, mostrou que a cafeína em uma certa medida de várias marcas variava de 50 a 145 mg, 

apesar de a maioria ficar entre 75 e 80 mg.  

Como comparação, a cafeína na mesma quantidade de café pode variar de 65 a 120 mg, com 

uma média de 85 mg, de acordo com a Associação Nacional de Café. A bebida energética menos 

cafeinada que a Consumer Reports testou tinha 50 mg, e a mais forte tinha 145 mg.” 

http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI1814284-EI298,00.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo que podemos perceber, café, Coca ou Pepsi Cola e ainda as bebidas energéticas possuem 

aproximadamente o mesmo teor de veneno, apenas mudando o nome da embalagem e o sabor. E 

portanto, sempre que lemos um conselho da mensageira do Senhor quanto ao café, podemos utilizá-

lo também para estes outros venenos que muitas das “virgens” estão ingerindo. 

Com esse pensamento leia o texto abaixo: 

 

 

 

 

TTTEEEOOORRR   DDDEEE   CCCAAAFFFEEEÍÍÍNNNAAA   

111   xxxííícccaaarrraaa   dddeee   cccaaafffééé   ===   000,,,444333   aaa   000,,,888555   mmmggg///mmmlll...   

CCCooocccaaa,,,   PPPeeepppsssiii   eee   aaasssssseeemmmeeelllhhhaaadddooosss   ===   333555,,,444   aaa   444555,,,666   mmmggg///mmmlll...   

BBBeeebbbiiidddaaasss   eeennneeerrrgggééétttiiicccaaasss   ===   555000   aaa   111444555   mmmggg///mmmlll   

“Tomar chá e café é pecado, condescendência 

prejudicial , que, como outros males causa dano à alma.” – 

Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 425. 

 

http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI1814284-EI298,00.html
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Creio que você entendeu, mas para tornar mais claro poderia parafrasear dizendo: Tomar café é 

pecado. Ou tomar bebidas energéticas é pecado; ou ainda, tomar Coca-Cola ou Pepsi Cola é pecado. 

Pois na verdade o que importa é o que você está ingerindo e não o rótulo. 

Notem outro texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me chamou a atenção o fato de junto com chá, café, comidas muito condimentadas, estar a 

alimentação cárnea. E mais ainda o fato de Ellen White afirmar que estes alimentos são prejudiciais a 

saúde. E esta é uma obra que tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante 

dele perfeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os que têm sido instruídos com relação aos efeitos 

prejudiciais do uso da alimentação cárnea, do chá e do café, bem 

como de comidas muito condimentadas, e que estão resolvidos a 

fazer com Deus um concerto com sacrifício, não hão de continuar 

a satisfazer o seu apetite com alimentos que sabem ser prejudiciais 

à saúde. Deus requer que o apetite seja dominado, e se pratique a 

renúncia no tocante às coisas que fazem mal. É esta uma obra que 

tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado 

diante dele perfeito.  

O povo remanescente de Deus deve estar convertido. A 

apresentação desta mensagem, visa à conversão e santificação das 

almas.” – Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 36. 

 

“Nosso povo está constantemente retrocedendo quanto à 

reforma de saúde. Satanás vê que não pode exercer poder mais 

controlador sobre eles do que lhe seria possível se 

condescendessem com o apetite. [...] 

Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as pessoas 

por meio de suas sutis tentações. Não verá nem sentirá nosso povo 

o pecado de condescender com o apetite pervertido?  Não 

abandonará o chá, café, alimentos cárneos e toda alimentação 

estimulante, devotando à expansão da verdade os recursos 

expendidos com esses hábitos nocivos?  [...] 

Todo verdeiro cristão controlará o apetite e as paixões. A 

menos que ele esteja livre da servidão do apetite, não pode ser um 

genuíno e obediente servo de Cristo. É a condescendência com o 

apetite e as paixões que tornam a verdade sem efeito para o 

coração. Impossível é ao espírito e ao poder da verdade 

santificarem o homem – alma, corpo e espírito – quando ele é 

dominado pelo apetite e a paixão.” - Testemunhos Para a Igreja, Vol. 3, 

pág. 569 e 570. 
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 Notem que novamente aparece a alimentação cárnea junto ao café. E ainda fala sobre o povo 

de Deus que continuamente está retrocedendo, quando na verdade deveria estar avançando. Também 

mostra que é impossível haver santificação agindo desta forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...Os que são escravos do apetite falharão em aperfeiçoar 

um caráter cristão. A contínua transgressão do homem por seis 

mil anos, trouxe, como seus frutos, doença, dor e morte. E ao nos 

aproximarmos do fim do tempo, as tentações de Satanás para 

condescendermos com o apetite serão mais poderosas e mais 

difíceis de ser vencidas. [...] 

Negar o apetite requer decisão de caráter. [...] 

Como nossos primeiros pais perderam o Éden por causa da 

condescendência com o apetite, nossa única esperança de 

recuperar o Éden está na firme negação do apetite e da paixão.” – 

Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 163 e 164 e 165. 

“A questão de como preservar a saúde é de primordial 

importância. [...] 

Os que receberam instruções sobre os males causados por 

alimentos cárneos, chá, café e preparações alimentares ricas e não 

saudáveis, e que estão dispostos a fazer com Deus um concerto de 

sacrifício, deixarão de satisfazer seu apetite por alimentos que, 

sabem, não são sadios. Deus exige que o apetite seja purificado e 

que se pratique a renúncia quando se trata de coisas que não são 

boas. Essa obra tem de ser executada antes que Seu povo possa 

parecer perfeito diante dEle.  

O povo remanescente de Deus deve estar convertido.” – Jesus 

Meu Modelo, pág.  290. 

 

“Deus requer de Seu povo crescimento contínuo. Devemos 

aprender que condescender com o apetite constitui o maior 

obstáculo para o desenvolviemnto mental e a santificação. [...] 

Todo indivíduo que aspira à pureza de espírito, deve ter 

sempre presente que em Cristo há poder para vencer o apetite. [...] 

A alimentação cárnea é prejudicial ao bem-estar físico e 

devemos aprender a passar sem ela.” – Jesus Meu Modelo, pág.  295. 

 

“Há de o povo que se está preparando para tornar-se santo, 

puro e enobrecido, a fim de poder ser introduzido na sociedade 

dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e 

viver de sua carne, deliciando-se com ela como uma iguaria? Do 

que o Senhor me tem mostrado, esta ordem de coisas se há de 

mudar, e o povo peculiar de Deus exercerá temperança em tudo. ... 
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Percebem quando ela escreveu isso? 

Hoje, se ainda estivesse viva ela escreveria “Daria Deus por mais de 100 anos a Seu povo essa 

mensagem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A possibilidade de adquirir doenças é dez vezes aumentada 

pelo uso da carne. As faculdades intelectuais, morais e físicas são 

prejudicadas pelo uso habitual de alimentos cárneos. Esse uso 

desarranja o organismo, obscurece o intelecto e embota as 

sensibilidades morais. ... O caminho mais seguro para vós, é deixar 

de lado a carne.” - Testemunhos Seletos, vol. 1, pág. 195 e 196. 

 

Mas o que a carne tem a ver com 
encher a lâmpada de zeite? 

“Foi-me mostrado claramente que o povo de Deus deve 

assumir atitude firme contra o comer carne. Daria Deus por trinta 

anos a Seu povo a mensagem de que, se quiser ter sangue puro e 

mente clara precisa abandonar o uso da carne, se Ele não quisesse 

que eles dessem ouvidos a essa mensagem? Pelo uso de alimentos 

cárneos a natureza animal é fortalecida e enfraquecida a 

espiritual.”  --  Carta 48, 1902 – Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 383. 

“A carne nunca foi o alimento melhor; seu uso agora é 

todavia, duplamente objetável visto as moléstias nos animais 

estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos 

cárneos mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se 

pudessem ver os animais ainda vivos, e saber que espécie de carne 

estão comendo, repeli-las-iam enjoados. O povo come 

continuamente carne cheia de germes de tuberculose e câncer. 

Assim são comunicadas estas e outras moléstias.” – Ciência do Bom 

Viver, pág. 313 e 314. 
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Alguns podem argumentar: “Mas, o pastor de minha igreja come carne, e eu nunca o ouví  falar 

alguma coisa contra a carne. E olhe que ele é um estudioso da Palavra de Deus. Eu o admiro e confio 

muito nele.” Se você pensa assim leia o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creio que você também já presenciou cenas em que os próprios irmãos adventistas ficam 

nervosos quando alguém fala sobre esse assunto. Outros fazem graça ou ridicularizam aqueles que 

procuram fazer uma reforma em sua vida no que se refere a alimentação. Freqüentemente se ouvem 

piadinhas do tipo “ele só come capim”, “aproveita que hoje tem bastante mato” e outras brincadeiras 

mais. Alguns chegam a brincar com a masculinidade de uma pessoa que é vegetariana. Existem 

aqueles que utilizam a própria carne como motivo da brincadeira, como chamar a churrasqueira de 

“altar do sacrifício”, dizer que o cheiro da carne está “um aroma suave e agradável” (usando um 

texto comum do livro de Levítico). 

Mas para estes que burlam, fazem graça e ridicularizam os vegetarianos a mensageira do Senhor tem 

alguns textos, dos quais destaco abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nossos pastores, que conhecem a verdade, devem despertar 

o povo de sua condição de paralisia, e levá-lo a abandonar as 

coisas que criam o apetite pela carne. Caso negligenciem 

reformar-se, perderão o poder espiritual, e tornar-se-ão mais e 

mais aviltados por pecaminosa condescendência. Hábitos que 

desgostam ao universo celeste, que degradam seres humanos mais 

baixo que os animais, são nutridos em muitos lares. Que todos 

quantos conhecem a verdade, digam: "Que vos abstenhais das 

concupiscências carnais, que combatem contra a alma." I Ped. 

2:11. 

Não dê nenhum de nossos pastores um mau exemplo no comer 

carne. Vivam, eles e sua família, segundo a luz da reforma de 

saúde. Não animalizem nossos pastores sua natureza e a de seus 

filhos. Os filhos cujos desejos não foram refreados, são tentados 

não somente a condescender com hábitos comuns de 

intemperança, mas a dar rédeas soltas a suas paixões inferiores, e 

a menosprezar a pureza e a virtude. Esses são levados por 

Satanás, não somente a corromper o próprio corpo, mas a 

cochichar suas más comunicações a outros.” - Conselhos Sobre o 

Regime Alimentar, pág. 400. 

“Se bem que não tornemos o uso do alimento cárneo um 

teste, se bem que não queiramos forçar ninguém a abandonar seu 

uso, todavia éé  nnoossssoo  ddeevveerr  iinnssttaarr  ppaarraa  qquuee  ppaassttoorr  aallgguumm  ddaa  

aassssoocciiaaççããoo  ffaaççaa  ppoouuccoo  ddaa  mmeennssaaggeemm  ddee  rreeffoorrmmaa  nneessssee  ppoonnttoo,,  oouu  aa  

eellaa  ssee  ooppoonnhhaa. Se em face da luz que Deus tem dado acerca do 

efeito de comer carne sobre o organismo, continuais ainda a fazê-

lo, deveis sofrer as conseqüências. Não tomeis, porém, diante do 

povo, uma atitude que lhes permita pensar que não é necessário 

uma reforma quanto ao comer carne. Porque o Senhor está 

requerendo essa reforma. Ele nos deu a obra de proclamar a 
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mensagem da reforma de saúde, e se não podeis avançar nas 

fileiras dos que a estão proclamando, não o deveis tornar notório. 

Neutralizando o trabalho de vossos coobreiros, que estão 

ensinando a reforma de saúde, estais fora de ordem, trabalhando 

do lado errado.” - Carta 48, 1902 – Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 

401. 

 

“O REGIME CÁRNEO É A QUESTÃO SÉRIA. Hão de 

seres humanos viver da carne de animais mortos? A resposta, 

segundo a luz dada por Deus, é: Não, decididamente Não.” - 

Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 388. 

 

““OO  AALLIIMMEENNTTOO  CCÁÁRRNNEEOO  NNÃÃOO  ÉÉ  CCOORRRREETTOO  PPAARRAA  OO  

PPOOVVOO  DDEE  DDEEUUSS..””  --  Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 390. 

 

Mas será que realmente isto 
tem a ver com a salvação? 

“Como nossos primeiros pais perderam o Éden por causa da 

condescendência com o apetite, nossa única esperança de 

recuperar o Éden está na firme negação do apetite e da paixão. 

Muitos desejam a recompensa final e a vitória que hão de ser 

dadas aos vencedores, mas não estão dispostos a suportar a labuta, 

privações e negação de si mesmos, como fez seu Redentor. É 

unicamente pela obediência e contínuo esforço que seremos 

vencedores, como Cristo venceu. 

O dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de 

milhares, quando, se houvessem vencido neste ponto, teriam tido 

poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras 

tentações de Satanás. Mas os que são escravos do apetite falharão 

em aperfeiçoar um caráter cristão. A contínua transgressão do 

homem por seis mil anos, trouxe, como seus frutos, doença, dor e 

morte.  

E ao nos aproximarmos do fim do tempo, as 

tentações de Satanás para condescendermos com o 

apetite serão mais poderosas e mais difíceis de ser 

vencidas.”  --  Testimonies, vol. 3, págs. 490-492 . 
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 “Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém 

adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também 

esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e 

será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do 

Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não têm 

descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e 

quem quer que receba a marca do seu nome.  

Aqui está perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a 

Fé em Jesus.”  (Apocalipse 14:9 a 12) 

A mensagem do terceiro anjo tem ligação com a escolha a quem se pretende adorar, e pelo 

deduzimos, a alimentação é também questão de adoração. 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

Talvez agora você possa estar pensando: “Mas não é apenas a carne.” E você está certo. É um 

estilo de alimentação e a igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma posição quanto a este estilo. 

Todas as orientações foram deixadas por Deus em inúmeros livros. 

 

 

 

 

 

“Neste estágio da história terrestre, O CONSUMO 

DE CARNE ESTÁ DESONRANDO A DEUS.”  --  Bible Training 

School, 19/07/1902. 

 

“Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da 

mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela 

como o braço e mão ao corpo humano.” - Testimonies for the Church, 

vol. 1, pág. 486 – Eventos Finais, pág. 71. 

 

“Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a 

Seu desígnio original – que o homem subsista com os produtos 

naturais da terra. EENNTTRREE  OOSS  QQUUEE  EESSTTÃÃOO  AAGGUUAARRDDAANNDDOO  AA  VVIINNDDAA  DDOO  

SSEENNHHOORR,,  DDEEVVEE  AA  AALLIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  CCÁÁRRNNEEAA  SSEERR  FFIINNAALLMMEENNTTEE  SSEERR  

AABBAANNDDOONNAADDAA;; a carne deixará de fazer parte de seu regime 

alimentar. Devemos ter isso sempre em mente, e procurar agir 

firmemente nesse sentido.” - Conselhos Sobre Saúde, pág. 450. 

 

““MMuuiittooss  qquuee  ssããoo  aaggoorraa  mmeeiioo  ccoonnvveerrttiiddooss  qquuaannttoo  àà  qquueessttããoo  ddee  

ccoommeerr  ccaarrnnee  ddeeiixxaarrããoo  oo  ppoovvoo  ddee  DDeeuuss,,  ppaarraa  nnããoo  mmaaiiss  aannddaarr  ccoomm  

EEllee..””  --  Review and Herald, vol. 4, p. 415.3 – Conselhos Sobre o Regime Alimentar, 

pág. 382. 

 

“Se os Adventistas do Sétimo Dia pusessem em prática o que 

professam crer, se fossem sinceros reformadores da saúde, seriam 

realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E 

revelariam um zelo bem maior pela salvação daqueles que 

ignoram a verdade.  
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Se houver desconsideração para com a “Palavra de Deus”, haverá vazamento em sua lâmpada. 

E na hora “H”, como você vai estar? 

 

 

Maiores reformas devem-se ver entre o povo que professa 

aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde 

deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há 

pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, 

que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde 

física, mental e espiritual. MMUUIITTOOSS  QQUUEE  SSÃÃOO  AAGGOORRAA  SSÓÓ  MMEEIIOO  

CCOONNVVEERRTTIIDDOOSS  QQUUAANNTTOO  ÀÀ  QQUUEESSTTÃÃOO  DDEE  CCOOMMEERR  CCAARRNNEE,,  SSAAIIRRÃÃOO  DDOO  

PPOOVVOO  DDEE  DDEEUUSS,,  PPAARRAA  NNÃÃOO  MMAAIISS  AANNDDAARR  CCOOMM  EELLEE.. 

Em toda nossa obra precisamos obedecer às leis que Deus 

deu, para que as energias físicas e espirituais possam operar em 

harmonia. Homens poderão ter uma forma de piedade, podem até 

pregar o evangelho, e ainda não estar purificados e santificados. 

Pastores devem ser estritamente temperantes no comer e beber, 

para que não façam veredas tortuosas para seus pés, fazendo com 

que os coxos - os fracos na fé - se desviem do caminho. Se, 

enquanto proclamam a mais solene e importante mensagem que já 

foi dada por Deus, os homens combatem contra a verdade por 

condescenderem com hábitos errados de comer e beber, tiram 

todo o poder da mensagem que apresentam.” - Conselhos Sobre Saúde, 

pág. 575. 

 

“O tema da reforma de saúde tem sido apresentado nas 

igrejas; mas a luz não tem sido recebida de coração.  ... Se os 

membros de nossas igrejas desconsiderarem a luz sobre esse 

assunto, COLHERÃO OS RESULTADOS SEGUROS TANTO DE 

DEGENERAÇÃO FÍSICA QUANTO ESPIRITUAL.” - Conselhos Sobre o Regime 

Alimentar, pág. 455. 

 

““NNOOSSSSOOSS  HHÁÁBBIITTOOSS  DDEE  CCOOMMEERR  EE  BBEEBBEERR  MMOOSSTTRRAAMM  SSEE  SSOOMMOOSS  DDOO  

MMUUNNDDOO  OOUU  SSEE  EESSTTAAMMOOSS  CCOOMM  OO  NNÚÚMMEERROO  DDAAQQUUEELLEESS  QQUUEE  OO  SSEENNHHOORR,,  

MMEEDDIIAANNTTEE  OO  SSEEUU  PPOODDEERROOSSOO  CCRRIIVVOO  DDAA  VVEERRDDAADDEE,,  SSEEPPAARROOUU  DDOO  

MMUUNNDDOO.  ...As igrejas deveriam ser firmes e verdadeiras à luz que 

Deus tem concedido. Cada membro deveria trabalhar 

inteligentemente para afastar de sua vida prática todo apetite 

pervertido.” - Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 379 e 123 (Testimonies  

for the Church, vol.6 , pág. 372 e 373). 

 

“Deus concedeu a luz sobre a reforma de saúde, e 

aqueles que a rejeitam, rejeitam a Deus.” - Special Testimonies, 

Série B, #6, p. 31.3. 
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Alguns podem estar neste momento me criticando por dar tanta ênfase sobre esse assunto de 

alimentação, reforma de saúde, comer carne, etc. Mas notem ainda o que Deus diz através de sua 

mensageira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebem como o assunto é sério? 

 Eva caiu nesse ponto – o apetite. 

 A 1
a
 tentação de Jesus tinha a ver com o apetite (e ele venceu). 

 

 

 

 

 

 O problema do apetite tem sido a ruína de milhares. 

 Se você vencer nesse ponto será muito mais fácil vencer qualquer outra tentação de 

Satanás. 

 Os que falharem no apetite não conseguirão ter o caráter de Cristo. 

 Quanto mais próximos do fim chegarmos, mais difícil será vencermos o apetite. 

Não sou eu quem está dizendo isso, é o próprio Deus através do Espírito de Profecia.   

Quando lemos a mensagem do 3º anjo em Apocalipse percebemos a característica do povo que 

estará com Deus: 

1. São chamados de santos: “Aqui está a perseverança dos santos...” Apocalipse 14:12 

Santo é algo separado. É o povo de Deus separado do mundo. E a reforma de saúde está 

relacionada com a mensagem do 3º anjo. 

 

 

 

 

 

 

 

“OO  PPOODDEERR  DDOOMMIINNAADDOORR  DDOO  AAPPEETTIITTEE  DDEEMMOONNSSTTRRAARR--SSEE--ÁÁ  AA  

RRUUÍÍNNAA  DDEE  MMIILLHHAARREESS,,  QQUUAANNDDOO  CCAASSOO  HHOOUUVVEESSSSEEMM  VVEENNCCIIDDOO  NNEESSSSEE  

PPOONNTTOO,,  HHAAVVEERRIIAAMM  TTIIDDOO  FFOORRÇÇAA  MMOORRAALL  PPAARRAA  GGAANNHHAARR  AA  VVIITTÓÓRRIIAA  

SSOOBBRREE  QQUUAALLQQUUEERR  OOUUTTRRAA  TTEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSAATTAANNÁÁSS.. Os escravos do 

apetite, porém, falharão no aperfeiçoar o caráter cristão. A 

contínua transgressão do homem, por seis mil anos, tem trazido 

doenças, dor e morte como colheita. E à medida que nos 

aproximamos do fim do tempo, a tentação de Satanás para 

condescender com o apetite será mais poderosa e mais difícil de 

vencer.” - Testimonies, vol. 3, pág. 491 e 492 – Conselhos Sobre o Regime 

Alimentar, pág. 164 e 165. 

 

“...No deserto, Cristo alcançou a vitória em favor da 

humanidade, justamente no ponto do apetite, tornando possível ao 

homem, no tempo futuro, em Seu nome, vencer a força do apetite 

em seu próprio benefício.” - No Deserto da Tentação, pág. 57. 

 

“AA  rreeffoorrmmaa  ddee  ssaaúúddee,,  ffooii--mmee  mmoossttrraaddoo,,  éé  ppaarrttee  ddaa  

tteerrcceeiirraa  mmeennssaaggeemm  aannggéélliiccaa, e está com ela tão intimamente 

relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Vi 

que nós como um povo precisamos fazer um movimento de 

progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em 

harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor 

da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si 

mesmos, e que não podem deixar para que Deus a faça por eles.  
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O povo de Deus deve mudar sua conduta para que possa participar do alto clamor, a chuva 

serôdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O povo que estará preparado para o Céu “guardam os mandamentos de Deus e a fé em 

Jesus.” Apocalipse 14:12 

A reforma de saúde tem muito a ver com a guarda dos mandamentos de Deus: 

 

 

 

 

Ele deixou esta obra para que eles a façam.  É  uma  obra  

individual;  uma obra que não pode ser deixada para outro. "Ora, 

amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda 

imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no 

temor de Deus." II Cor: 7:1. A glutonaria é o pecado prevalecente 

neste século. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, 

obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade 

moral a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da Palavra 

de Deus não são apreciadas. As inclinações inferiores têm 

dominado homens e mulheres.” - Conselhos Sobre o Regime Alimentar, 

pág. 32. 

 

“Há de o povo que está se preparando para tornar-se santo, 

puro e enobrecido, a fim de poder ser introduzido na sociedade 

dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e 

viver de sua carne, deliciando-se com ela como uma iguaria? Do 

que o Senhor me tem mostrado, esta ordem de coisas há de mudar 

e o ppoovvoo  ppeeccuulliiaarr  ddee  DDeeuuss  eexxeerrcceerráá  tteemmppeerraannççaa  eemm  

ttuuddoo..””  --  Testemunhos Seletos  – Vol. 1, pág.195. 

“Nossos hábitos no comer e no beber mostram se somos do 

mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor com Sua 

poderosa cunha da verdade separou do mundo.” - Conselhos Sobre o 

Regime Alimentar, pág. 58. 

 

“O povo ao qual Deus dirige será um povo peculiar. Não 

serão semelhantes ao mundo. Se seguirem a guia de Deus, 

cumprirão Seus propósitos, e cederão sua vontade à vontade dele. 

Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. 

Vosso corpo, diz o apóstolo, é templo do Espírito Santo.” - Conselhos 

Sobre o Regime Alimentar, pág.160. 

“ÉÉ  ppeeccaaddoo  vviioollaarr  aass  lleeiiss  ddee  nnoossssoo  sseerr  ttããoo  

vveerrddaaddeeiirraammeennttee  ccoommoo  oo  éé  qquueebbrraannttaarr  ooss  DDeezz  

MMaannddaammeennttooss.. Num e noutro caso há transgressão às leis de 

Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo 

físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no 

Sinai.” - Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág.16 e 17. 
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Não há necessidade de ficar com medo de deixar a carne e ficar fraquinho e doente. Esse é um 

mito, pois os vegetarianos têm muito mais saúde. E a meta de Deus é fazer com que todos seus filhos 

se tornem vegetarianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro 

dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos 

estudar suas exigências em relação a nosso próprio corpo, 

ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado.” - 

Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág.18. 

 

““VVIIOOLLAARR  AASS  LLEEIISS  DDEE  NNOOSSSSOO  SSEERR  ÉÉ  TTÃÃOO  

PPEECCAADDOO  CCOOMMOO  QQUUEEBBRRAARR  UUMM  DDOOSS  DDEEZZ  

MMAANNDDAAMMEENNTTOOSS,, pois não podemos num caso como no outro 

deixar de quebrantar a lei de Deus.” - Conselhos Sobre o Regime 

Alimentar, pág.45. 

 

“É propósito do Senhor levar o Seu povo de volta ao viver 

simples de frutas, vegetais e cereais. ... Deus proveu frutos em seu 

estado natural para nossos primeiros pais.” - Conselhos Sobre o Regime 

Alimentar, pág. 81. 

 

“Frutas, cereais e verduras, preparados de maneira simples, 

isentos de condimento e de gordura de qualquer espécie, 

juntamente com leite ou creme fazem o mais saudável regime. 

Comunicam nutrimento ao corpo, e dão capacidade de resistência 

e vigor de intelecto que não são produzidos por regime 

estimulante.” - Christian Temperance and Bible Hygiene, pág. 47. Conselhos 

Sobre o Regime Alimentar, pág. 314. 

 

“Nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes, 

encontram-se todos os elementos alimentares de que necessitamos. 

Se viermos ao Senhor em simplicidade de mente, Ele nos ensinará 

como preparar alimentos saudáveis, livres da contaminação de 

alimentos cárneos.” - Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 92. 

“Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime 

dietético escolhido por nosso Criador.” - Conselhos Sobre o Regime 

Alimentar, pág. 313. 

 

“É um erro supor que a força muscular depende do uso de 

alimento animal. As necessidades do organismo podem ser melhor 

supridas, e mais vigorosa saúde se pode desfrutar, deixando de 

usá-lo. Os cereais, com frutas, nozes e verduras, contêm todas as 

propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue.” - A 

Ciência do Bom Viver, pág. 316. 

 



256 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu sei que não será fácil uma mudança dessas, mas você tem que nascer de novo, 

tem que se converter, tem que aceitar a ajuda de Cristo e do Espírito Santo. Tente. Valerá 

a pena. 

Acho que deixei aqui mais do que o necessário para você ter uma idéia do quanto é importante 

a alimentação na vida das “virgens prudentes”. 

Vou lhe dar um conselho: leia todo o livro “Conselhos Sobre o Regime Alimentar” de Ellen 

White. Mas devo alertá-lo, que depois de lê-lo, se você não praticar o que ali está ordenado por Deus, 

você estará pecando voluntariamente, pois será conhecedor da maneira que Deus espera que Seu 

povo se alimente aqui na terra. 

Na verdade, só com o que você leu nos textos acima, você já tem mais luz do que tinha e agora 

é responsável por sua mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos 

corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” 

(Romanos 12:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo 

para glória de Deus.” (I Coríntios 10:31) 

 

 

“A carne não é essencial para a saúde e a resistência, do 

contrário o Senhor haveria cometido um erro ao prover o 

alimento para Adão e Eva antes de sua queda. Todos os elementos 

de nutrição se acham contidos nas frutas, verduras e cereais.” - 

Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 395. 

 

“Se nosso apetite clama por alimentos cárneos, é necessário 

jejuar e orar para que o Senhor dê a Sua graça, a fim de que se 

neguem as concupiscências da carne que combatem contra a 

alma.” – Medicina e Salvação,  pág. 277 e 278. 

 

“No juízo veremos quão seriamente Deus considera a 

violação das leis da saúde.” - Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 40. 

 

“Deus pede um sacrifício vivo, não um sacrifício morto ou 

agonizante. Quando compreendemos os reclamos divinos, veremos 

que EELLEE  PPEEDDEE  QQUUEE  SSEEJJAAMMOOSS  TTEEMMPPEERRAANNTTEESS  EEMM  TTUUDDOO. O 

objetivo de nossa criação é glorificar a Deus em nosso corpo e 

espírito, os quais lhe pertencem... Assim sendo, o dever que se nos 

é imposto é conservar este corpo na melhor condição de saúde, 

para que possamos cumprir os Seus desígnios.” - Testemunhos Para a 

Igreja – Vol. 2, pág. 65. 
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Tenha a certeza de que ao iniciar sua caminhada rumo à reforma de saúde, Deus o ajudará, 

como tem ajudado aos viciados em drogas, cigarro e bebida deixar os vícios. Não será fácil, mas 

depois você verá que vale à pena. E cheio do Espírito Santo, você nem se importará de ser chamado 

fanático, pois muitas vezes é assim que são chamados aqueles que querem ter o estilo de vida de 

Jesus. 

Você até pode achar que estou sendo radical, mas Deus é radical. Ou você O escolhe 100% ou 

é como se não tivesse escolhido nada dEle. Ele não pode aceitar apenas 98%. 

“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e 

amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro.” (Lucas 16:13) 

“Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR, escolhei, hoje, a quem sirvais: se 

aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses 

dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR.”  

(Josué 24:15) 

Existem inúmeros textos da Bíblia que mostram como Deus não aceita repartir a adoração a 

Ele com outros deuses. Ele quer você de forma completa. Ele quer sua dedicação total. 

Se você achou polêmico esse assunto, eu acredito que existem outros que são muito mais. Na 

realidade, alguns pontos do estilo de vida de Jesus são de caráter muito pessoal e cada um deve 

avaliar se isto contribui para o enchimento da lâmpada ou causa uma brecha fazendo com que o nível 

de azeite (do poder do Espírito Santo) baixe. 

Mas antes que você faça este tipo de observação leia os dois textos abaixo: 

“Deus pede um sacrifício vivo. O corpo, Ele nos diz, é o 

templo do Espírito Santo, habitação do Seu Espírito, e Ele requer 

que todo aquele que leva Sua imagem cuide do corpo para Seu 

serviço e glória. “Não sois de vós mesmos”, diz o inspirado 

apóstolo, “porque fostes comprados por bom preço, glorificais pois a 

Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a 

Deus”. I Coríntios 6:19 e 20. A fim de fazer isso, acrescente “à 

virtude a ciência, e à ciência,  temperança,  e à temperança, 

paciência”. II Pedro 1:5 e 6. É um dever saber como preservar o 

corpo na melhor condição de saúde, e é dever sagrado viver à 

altura da luz que Deus graciosamente tem dado. Se fecharmos os 

olhos à luz pelo temor de ver os erros que não desejamos 

abandonar, nossos pecados não são por isto amenizados, mas 

agravados. Se a luz é evitada em um caso, será desconsiderado em 

outro. TTÃÃOO  PPEECCAADDOO  ÉÉ  VVIIOOLLAARR  AASS  LLEEIISS  DDEE  NNOOSSSSOO  SSEERR,,  

CCOOMMOO  QQUUEEBBRRAARR  UUMM  DDOOSS  DDEEZZ  MMAANNDDAAMMEENNTTOOSS,, pois não 

podemos num caso como no outro deixar de quebrantar a lei de 

Deus. Não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de 

toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as 

nossas forças enquanto estivermos amando nosso apetite, nosso 

gosto, mais do que amamos o Senhor.” - Testemunhos Para a Igreja – 

Vol. 2, pág. 70. 



258 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 
 

 

O que você observa também pode contribuir para aumentar o nível de azeite ou diminuir. 

Pense no tipo de literatura que normalmente lê. Ela contribui para o nível de envolvimento com 

Deus? Os livros que você lê aumentam o nível de comunhão que você tem com Deus?  

Se você gosta de ler faça um teste: Quanto tempo você gasta com a literatura secular e quanto 

tempo você dedica para a literatura sacra? Uma faz aumentar o nível de azeite, a outra, dependendo, 

pode além de não aumentar, causar uma brecha e o pouco de azeite que ainda resta vai se escoando. 

Como você usa o seu computador? Que tipos de sites você visita?  

Quanto tempo você passa diante da TV? Faça uma comparação de quanto tempo você dedica à 

leitura da Bíblia ou à oração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É a transgressão nas pequenas coisas que primeiro leva a 

alma a afastar-se de Deus.” - Review and Herald, vol. 4, 233.9. Conselhos 

Sobre Saúde, pág. 409. 

 

“No dia do juízo, muitos serão deixados de fora da Cidade 

de Deus pelos pecados que supunham serem indignos de nota.” - 3 

Signs of the Times, 348.6. 

Alguns dedicam seu tempo de forma 
apenas um pouco diferente dos ímpios. 

“Os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o 

espírito dos homens alheio às realidades eternas. O inimigo dispôs 

as coisas de maneira a que servissem aos seus propósitos. 

Atividades mundanas, esportes, as modas da época – são coisas 

que ocupam o espírito dos homens e mulheres.” – Testemunhos Seletos, 

Vol. 2, pág.306. 

“Precisamos voltar costas aos mil objetos que nos convidam 

à atenção. Há assuntos que consomem tempo e despertam 

indagações, mas resultam em nada. Os mais altos interesses 

demandam a rigorosa atenção e energia que tantas vezes se 

empregam em coisas relativamente insignificantes.” – Testemunhos 

Para a Igreja, Vol. 8, pág. 316. 
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Alguns poderiam perguntar “como eu sei que este divertimento ou esta ocupação é correta ou 

não?” 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 
 

 

 

 

Que tipo de música você ouve? É o tipo de música que Jesus ouviria? 

Que lugares você freqüenta? São lugares aonde Jesus iria? São lugares que ajudam aumentar o 

nível de comunhão com Deus? 

Quando alguém começa a fazer este tipo de perguntas, alguns adventistas ficam irritados. E 

alguns chegam a dizer que a pessoa deveria ir cuidar da vida dela. E sabe que eles têm razão, pois na 

parábola das dez virgens, as que ficaram de fora, correram em busca do azeite, pois não era possível 

dar ou emprestar o azeite.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os únicos entretenimentos seguros são aqueles que não 

afugentam os pensamentos sérios e religiosos; os únicos lugares 

seguros de ajuntamento são aqueles que podemos levar conosco a 

Jesus.” - Nossa Alta Vocação, Med. Mat. 1962 – Eventos Finais, pág. 77. 

 

Alguns ouvem música, ou mesmo hinos, 
que são apenas um pouco diferente  

da música do mundo. 

“O caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. 

Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a 

outrem o caráter que é o fruto da operação do Espírito. "Ainda 

que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela (a Terra), vivo Eu, 

diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só 

livrariam a sua própria alma pela sua justiça." Ezeq. 14:20. 

Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz 

ardorosa proclamou à meia-noite: "Aí vem o Esposo! Saí-lhe ao 

encontro!" (Mat. 25:6), e as virgens adormecidas ergueram-se de 

sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. 

Ambos os grupos foram tomados de surpresa; porém, um estava 

preparado para a emergência, e o outro não.” - Parábolas de Jesus, 

pág. 412. 
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O que você acha? Nossa igreja está infectada pelas ilusões de Satanás? 

Apenas raciocine um pouco. Se alguém criou um ritmo para o louvor do sexo, do corpo, da 

dança, ou seja, uma música mundana, que não tem nada de sacro, seria justo eu colocar este ritmo em 

uma música para louvar a Deus? 

Hoje existem dezenas de “hinos” (entre aspas mesmo) com ritmo que foram desenvolvidos e  

usados pelos filhos das trevas. E é com tristeza que eu vejo estes “hinos” sendo cantados pelas 

“virgens” em nossa igreja. 

E o livro Eventos Finais (página 138) coloca a música como um dos itens utilizados como 

“Enganos Satânicos dos Últimos Dias.” Ali é dito que... 

 

 

 

 

Não faz muito tempo a Casa Publicadora Brasileira publicou o livro “Música, Sua Influência 

na Vida do Cristão”. Este livro, com compilações do que Ellen G. White escreveu sobre a música, 

poderá ser muito útil para escolher que tipo de música ouvir e utilizar. 

 

 

 

 

 

 

A Revista Adventista de agosto de 2005 apresentou a filosofia adventista com relação à 

música. Nesta mesma revista, o Pr. Erton Köehler, líder dos Adventistas na América do Sul, assim se 

expressou em uma entrevista: “Precisamos, também, fortalecer um padrão de música adventista, 

mais voltado para nossa mensagem, e para um estilo que leve à adoração e não à agitação ou 

apenas à satisfação pessoal. Temos que mudar o conceito de show para uma visão de culto e a 

imagem de um artista para o papel de ministro.” RA, ago. 2005, pág. 5. 

“A vinda do esposo foi à meia-noite - a hora mais tenebrosa. 

Assim a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da 

história deste mundo. Os dias de Noé e de Ló ilustram a condição 

do mundo exatamente antes da vinda do Filho do homem. 

Apontando para esse tempo, declaram as Escrituras que Satanás 

trabalhará com todo poder e "sinais, e prodígios de mentira". II 

Tess. 2:9. Sua obra é revelada claramente pelas trevas que se 

adensam rapidamente, pela multidão de erros, heresias e enganos 

destes últimos dias. Satanás não só leva cativo o mundo, porém 

suas ilusões infectam até as professas igrejas de nosso Senhor 

Jesus Cristo.” - Parábolas de Jesus, pág. 414. 

“Satanás fará da música um laço pela maneira por que é 

dirigida.” - Mensagens Escolhidas, vol. 2, pág. 36 e 38 – Eventos Finais, pág. 

138. 

 

“A música deve possuir beleza, poder e ternura para 

comover. Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração. 

Que haja acompanhamento, se possível, de instrumentos musicais, 

e a gloriosa harmonia suba a Deus como uma oferta aceitável.” - 

Evangelismo, pág. 505 -  Música, Sua Influência na Vida do Cristão, pág. 22. 
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O conselho da igreja é que “aqueles que produzem, selecionam ou executam a música usada 

na igreja, necessitam de muita comunhão com Deus, sabedoria, orientação e apoio do Céu.” RA, 

ago. 2005, pág. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos conselhos da igreja é que a música não deve ser rebaixada a fim de obter conversões, 

mas deve elevar o pecador a Deus. (ver Evangelismo, pág. 137) Ellen White diz as coisas que... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por não conhecer mais como é o caráter de Deus é que muitos dentro de nossa igreja defendem 

a música errada, o ir a lugares impróprios, o uso de roupas inadequadas, a alimentação errada, e por 

aí vai. 

E é comum ouvirmos: “Que mal tem isso?” 

A quantidade de azeite em sua lâmpada vai depender de suas decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como este dom tem sido aviltado! Se fosse santificado e 

refinado, poderia realizar grande bem, derrubando as barreiras 

do preconceito e da descrença empedernida e sendo um meio de 

converter almas. Não é suficiente ter noções elementares do canto, 

mas com o entendimento, com o conhecimento, deve-se ter tal 

ligação com o Céu que os anjos possam cantar por nosso 

intermédio.” - Manuscrito, maio de 1874. Mensagens Escolhidas, Vol. 3, pág. 

335. 

“...haviam de ter lugar imediatamente antes da 

terminação da graça ... gritos com tambores, música e 

dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos 

que não se poderá confiar neles quanto a decisões retas. E isto 

será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca 

Se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. Isto é uma 

invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para 

anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e 

santificante verdade para este tempo.” - Mensagens Escolhidas, vol. 2, 

pág. 36 – citado na RA, ago 2005, pág. 14. 

“A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está 

envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento 

de Seu caráter. Este tem sido mal-compreendido e mal-

interpretado.” - Parábolas de Jesus, pág. 415. 

 

“Os que vencem como Cristo venceu, necessitam guardar-se 

continuamente contra as tentações de Satanás. O apetite e as 

paixões precisam ser restringidos e postos sob o domínio de uma 

consciência esclarecida, de modo que o intelecto seja preservado, 

claras as faculdades perceptivas e os manejos de Satanás e seus 

ardis não sejam interpretados como providências de Deus. Muitos 

desejam a final recompensa e vitória que são dadas aos 

vencedores, mas não estão dispostos a sofrer labuta, privação e 

renúncia do próprio eu, como fez seu Redentor. É somente  
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E agora? Você pode dizer que está revelando o caráter de Deus em sua vida? A sua vida está 

repleta de palavras de verdade e atos de santidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediante obediência e esforço contínuo que venceremos como 

Cristo venceu.” 

"Aqueles que chegam a cada ponto, e suportam cada teste, e 

vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da 

Testemunha Verdadeira, e receberão a chuva serôdia, e assim 

estarão aptos para a trasladação.” - Testimonies for the Church, Book 1, 

vol. 1, pág. 187. 

 

“Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem 

de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do 

amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar Sua glória. 

Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles 

tem feito. 

A luz do Sol da Justiça deve irradiar em boas obras - em 

palavras de verdade e atos de santidade.” - Parábolas de Jesus, pág. 416. 

 

“Sentemo-nos dia a dia aos pés de Jesus, e aprendamos dele 

para que em nossa conversação, em nossa conduta, no vestuário, e 

em todos os nossos negócios, revelemos o fato de que Jesus 

governa e reina sobre nós. DDeeuuss  nnooss  ccoonnvviiddaa  aa  aannddaarr  nnoo  ccaammiinnhhoo  

ttrraaççaaddoo  ppaarraa  ooss  rreemmiiddooss  ddoo  SSeennhhoorr;;  nnããoo  ddeevveemmooss  aannddaarr  nnoo  

mmuunnddoo.. Cumpre-nos entregar tudo a Deus, e confessar Cristo 

diante dos homens.” - E Recebereis Poder, pág. 78. 

“Cristo disse: "Se não vigiares, virei como ladrão, e não 

conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." Apoc. 

3:3. Nos dias atuais, os homens se ocupam em comer, beber, 

plantar, construir, casar-se e dar-se em casamento. Os 

comerciantes continuam comprando e vendendo e os homens 

contendem por posições de honra. Os amantes dos prazeres lotam 

teatros, hipódromos, cassinos e outros divertimentos. Em todo 

lugar, prevalece a diversão; contudo, o tempo da angústia se 

aproxima rapidamente e a porta da graça há de se fechar para 

sempre. 

Foi para o nosso tempo que o Salvador disse estas palavras 

de advertência: “Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca 

vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as 

conseqüências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste 

mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós 

repentinamente, como um laço.” Luc. 21:34.” - Vida de Jesus, pág. 182. 
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Qual seria a atitude correta da  
pessoa que quer estar com a lâmpada 
cheia do azeite do Espírito Santo? 

“Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas 

nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João 

[Batista]. Deus chama homens que preparem um povo para 

permanecer em pé no grande dia do Senhor. ... Para transmitir tal 

mensagem como a de João precisamos ter uma experiência 

espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. 

Temos de contemplar a Deus, e, contemplando-O, perder de vista 

o próprio eu.” – Testimonies for the Church, Book 4, vol. 8, pág. 332 e 333. 

“A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os 

homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que 

estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada 

mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser 

privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla - vida 

de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável 

trabalho.” – A Ciência do Bom Viver, pág. 512. 

“Oração e esforço, esforço e oração, serão a ocupação de 

vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem 

todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo 

vosso.” - Testimonies for the Church, Book 2, vol. 4, pág. 538. 

 

“Ninguém, sem oração, se encontra livre de perigo durante 

um dia ou uma hora que seja.”  - O Grande Conflito, pág. 530 – Eventos 

Finais, pág. 63 e 64. 

 

“Em todo nosso redor ouvem-se os gemidos de um mundo de 

aflições. Em todos os lados há necessitados e miseráveis. Nosso dever é 

auxiliar a aliviar e abrandar as dificuldades e misérias da vida. 

O serviço prático será muito mais eficiente do que meramente 

pregar sermões. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu e asilar o 

desabrigado. E somos chamados para fazer mais do que isto. As 

necessidades da alma só o amor de Cristo pode satisfazer. Se Cristo em 

nós habitar, nosso coração estará cheio de simpatia divina. Abrir-se-ão 

as fontes cerradas do zeloso amor cristão. 
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Este tipo de atitude só é possível pela atuação do Espírito Santo em sua vida. 
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Deus requer não somente as nossas dádivas para os 

necessitados, mas também nosso semblante amável, nossas 

palavras de esperança, nosso cordial aperto de mão. Quando 

curava os doentes Cristo punha sobre eles as mãos. Também 

devemos achegar-nos em contato íntimo com quem procuramos 

beneficiar. 

Muitos há que não têm mais esperança. Dai-lhes novamente 

a luz do Sol. Muitos perderam o ânimo. Dizei-lhes palavras de 

conforto. Orai por eles. Há os que carecem do pão da vida. Lede-

lhes da Palavra de Deus. Muitos padecem de uma enfermidade da 

alma que bálsamo nenhum pode restaurar, médico algum curar. 

Orai por essas pessoas, encaminhai-as a Jesus. Contai-lhes que há 

um bálsamo e um Médico em Gileade. 

A mensagem de esperança e misericórdia tem que ser levada 

aos confins da Terra. Quem quiser pode aproximar-se, tomar do 

poder de Deus e fazer paz com Ele, e Ele fará paz. Não mais 

devem os pagãos estar envoltos em trevas da meia-noite. A 

escuridão deve desaparecer diante dos brilhantes raios do Sol da 

Justiça. O poder do inferno foi vencido. 

Mas ninguém pode dar aquilo que não possui. Na obra de 

Deus, a humanidade nada pode originar. Ninguém pode por seus 

próprios esforços tornar-se para Deus um portador de Luz. O 

amor de Deus, continuamente transmitido ao homem, é que o 

habilita a comunicar luz. O áureo óleo do amor corre livremente 

no coração de todos os que pela fé estão unidos a Deus, para 

resplandecer novamente em boas obras, em serviço real e sincero 

para Ele. 

Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão 

contidos todos os recursos celestes.” - Parábolas de Jesus, pág. 419. 

 

“Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória 

do Senhor vai nascendo sobre ti.” Isa. 60:1. Esta mensagem é dada 

aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com poder e 

grande glória. Vem com Sua própria glória e com a glória do Pai. 

Vem com todos os santos anjos.  Ao  passo  que  o  mundo  todo  

estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos 

santos.  Eles  hão de captar os primeiros raios de luz de Sua 

segunda vinda. A imaculada luz resplandecerá em Seu esplendor, 

e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que O serviram. 

Ao passo que os ímpios fugirão de Sua presença, os seguidores de 

Cristo rejubilarão. 
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Vai ser muito bom, não é? Seria muito triste você estar diante da porta, mas com a lâmpada 

vazia.  

Alguns ainda poderiam argumentar que isto seria salvação pelas obras. Mas notem que é através das 

minhas obras que eu defino de que lado estou. Somos salvos pela graça, mas somos julgados pelas obras 

(“...pelos frutos.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislumbrando o tempo do segundo advento de Cristo, disse o 

patriarca Jó: “Vê-Lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não 

outros, O verão.” Jó 19:27. DDOOSS  FFIIÉÉIISS  SSEEGGUUIIDDOORREESS,,  CCRRIISSTTOO  TTEEMM  

SSIIDDOO  CCOOMMPPAANNHHEEIIRROO  DDIIÁÁRRIIOO,,  AAMMIIGGOO  FFAAMMIILLIIAARR..  VVIIVVEERRAAMM  EEMM  

CCOONNTTAATTOO  ÍÍNNTTIIMMOO,,  EEMM  CCOOMMUUNNHHÃÃOO  CCOONNSSTTAANNTTEE  CCOOMM  DDEEUUSS.. A glória 

de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do 

conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Agora se 

regozijam nos  raios  não  ofuscados  do resplendor e glória do Rei, 

em Sua majestade. Estão preparados para a comunhão do Céu; 

pois têm o Céu no coração. 

De fronte erguida, os brilhantes raios do Sol da Justiça sobre 

eles resplandecendo, com júbilo porque sua redenção se aproxima, 

saem ao encontro do Esposo dizendo: “Eis que Este é o nosso 

Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará.” Isa. 25:9. 

“E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que 

a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que 

dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus todo-poderoso, reina. 

Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-Lhe glória, porque 

vindas são as bodas do Cordeiro, e já a Sua esposa se aprontou. ... 

E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados 

à ceia das bodas do Cordeiro.” Apoc. 19:6, 7 e 9. “Porque é o 

Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão os que estão com 

Ele, chamados, eleitos e fiéis.” Apoc. 17:14.” - Parábolas de Jesus, pág. 

421. 

“Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser 

decidido quem está apto para participar da herança dos justos. 

Essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo, nas 

nuvens do céu; porque quando Ele vier, o galardão estará com Ele 

"para dar a cada um segundo a sua obra". Apoc. 22:12. Antes de 

Sua vinda o caráter da obra de cada um terá sido determinado, e a 

cada seguidor de Cristo o galardão será concedido segundo seus 

atos. 

Enquanto os homens ainda estão sobre a Terra, é que a obra 

do juízo investigativo se efetua nas cortes celestes. A vida de todos 

os Seus professos seguidores é passada em revista perante Deus; 

todos são examinados de conformidade com os relatórios nos 

livros do Céu, e o destino de cada um é fixado para sempre de 

acordo com seus atos.”  - Parábolas de Jesus, pág. 310. 
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Percebe como é importante adotarmos o estilo de vida de Jesus?  Este é o estilo de vida das 

virgens prudentes. Através dos nossos atos mostramos de que lado estamos. 

 

 

 

 

 

Embora agora você conheça o tempo em que está vivendo, (Creio firmemente que estamos há 

poucos anos da volta de Jesus.) não é suficiente apenas conhecer, o mais importante é estar 

preparado. Mas o preparo não acontece na última hora. Por isso, comece hoje, dia a dia, encher a sua  

lâmpada  com  o  azeite  do  Espírito Santo. Os que deixarem para a última hora realmente merecem 

ser chamados de “virgens loucas”. Seria uma loucura, sabendo o que você sabe agora, deixar de lado 

o preparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A aparência exterior é um indicador do coração.” - Eventos 

Finais, pág. 78. 

 

“Você crê que o fim de todas as coisas está próximo e que as 

cenas da história terrestre estão rapidamente chegando ao fim? Se 

assim é, demonstre sua fé através de obras.” – Jesus  Meu Modelo, pág. 

310. 

 

“Quando o professo povo de Deus se estiver unindo com o 

mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de 

prazeres proibidos; quando o luxo do mundo se tornar luxo da 

igreja; quando os sinos para casamentos estiverem a tocar e todos 

olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade 

temporal, subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago,  

virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias.” - O 

Grande Conflito, pág. 338 e 339. 

“Mas "quando disserem: Há paz e segurança; então lhes 

sobrevirá repentina destruição". I Tess. 5:3. Nem todos, porém, 

seriam enganados pelos ardis do inimigo. Ao aproximar-se o fim 

de todas as coisas terrestres, haveriam fiéis capazes de discernir  

os  sinais  dos  tempos.  Conquanto  um  grande  número  de 

professos crentes negasse a sua fé por suas obras, haveria um 

remanescente que perseveraria até o fim.  

Pedro conservou viva em seu coração a esperança da volta 

de Cristo, e assegurou à igreja a certeza do cumprimento da 

promessa do Salvador: "Se Eu for, e vos preparar lugar, virei 

outra vez, e vos levarei para Mim mesmo." João 14:3. Aos 

provados e fiéis a vinda de Cristo poderia parecer estar sendo 

demasiado dilatada, mas o apóstolo assegurou-lhes: "O Senhor 

não retarda a Sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; 

mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se 

percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do 

Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com 

grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a Terra, e 

as obras que nela há, se queimarão. 
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Sei que não é fácil fazer parte do que parece ser uma minoria e ainda permanecer na defesa do 

tipo de vida que Deus quer que os seus filhos vivam aqui na terra, mas... 

 

 

 

 

 

 

 

Para você que sabe tudo isso de antemão, como diz Pedro, guarde-se do engando de “homens 

abomináveis”. Adote o estilo de vida de Cristo e não “negue a Deus pelas obras”.  

Hoje é o dia do preparo para o encontro com Deus. Qual é a sua decisão? Ele está aí ao seu 

lado, esperando sua resposta. Mas tem também um inimigo interessado em saber qual é sua decisão,  

e  ele vai fazer de tudo para tirar isso da sua cabeça. Ele vai dizer que ainda há muito tempo, e de 

qualquer forma sempre existe uma última oportunidade. 

E é verdade. 

 

 

 

Não deixe para outro dia. Esse é o momento de se tomar uma decisão e partir para a ação. 

 

 

 

 

 

"Havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos 

convém ser em santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-

vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se 

desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? Mas nós, segundo 

a Sua promessa, aguardamos novos céus e nova Terra, em que 

habita a justiça. 

"Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que 

dEle sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende 

por salvação a longanimidade de nosso Senhor; como também o 

nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que 

lhe foi dada. ... Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, 

guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais 

juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza; antes 

crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus 

Cristo." II Ped. 3:11-18.” - Atos dos Apóstolos, pág. 536 e 537. 

“Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a 

maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são 

poucos os campeões – essa será a nossa prova. Naquele tempo 

(hoje, posso dizer que, no tempo em que estamos vivendo) devemos 

tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, e 

lealdade de sua traição.” - 2TS, 31 Eventos Finais,  pág. 155. 

 

Esta pode ser sua última oportunidade.  

Vai deixar escapar? 

 

“Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a 

maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa 

haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque 

Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos 

encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai 

celeste está mais disposto a dar Seu Espírito Santo àqueles que 

Lho  peçam,  do  que  pais  terrenos  o estão a dar boas dádivas a  
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Muito embora eu tenha falado de muitas coisas que podemos e devemos fazer, isso seria 

apenas uma reforma, e é necessário também um reavivamento.  

REFORMA é o que eu disse sobre a mudança de hábitos, estilo de vida, modo de 

viver, mas apenas isso não basta, é necessário também um REAVIVAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Esse é o tempo em que todos devem estar se preparando para receber o selo de Deus e estarem 

prontos para ir com Ele para o Céu. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, 

mediante confissão, humilhação, arrependimentos e fervorosa 

oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em Sua 

promessa para conceder-nos Sua bênção. Só podemos esperar um 

reavivamento em resposta à oração.” - 1ME, 121 Eventos Finais,  pág. 

163. 

 

“PPRREECCIISSAA  HHAAVVEERR  UUMM  RREEAAVVIIVVAAMMEENNTTOO  EE  UUMMAA  RREEFFOORRMMAA,,  SSOOBB  AA  

MMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO.. Reavivamento e reforma são 

duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida 

espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, 

uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma 

reorganização, uma mudança nas idéias e teorias, hábitos e 

práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que 

seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e 

reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-

la, precisam fundir-se.” - 1ME, 128 Eventos Finais,  pág. 164. 

 

““OOss  qquuee  hhããoo  ddee  rreecceebbeerr  oo  sseelloo  ddoo  DDeeuuss  vviivvoo......  ddeevveemm  

rreefflleettiirr  ccoommpplleettaammeennttee  aa  iimmaaggeemm  ddee  JJeessuuss..””  --  PE, 71  Eventos 

Finais,  pág. 190. 

 

““SSEE  QQUUEERREEIISS  SSEERR  SSAANNTTOOSS  NNOO  CCÉÉUU  PPRREECCIISSAAIISS  SSEERR  PPRRIIMMEEIIRROO  

SSAANNTTOOSS  NNAA  TTEERRRRAA.. Os traços de caráter que acalentais na vida não 

serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da 

sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar 

e na sociedade. Jesus não altera o caráter em Sua vinda. A obra de 

transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está 

determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos 

defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um 

caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos 

habilitados para as mansões lá do alto.” - 13MR, 82 Eventos Finais,  pág. 

255. 

 

““AA  vviinnddaa  ddee  CCrriissttoo  nnããoo  nnooss  mmuuddaa  oo  ccaarráátteerr;;  ffiixxaa--oo  aappeennaass  

ppaarraa  sseemmpprree,,  aalléémm  ddaa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  qquuaallqquueerr  mmuuddaannççaa..”” - 2 TS, 

167 Eventos Finais, pág. 203. 
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“Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas e 

prosperareis.”  (II Crôn. 20:20 u.p.) 

 “Vai Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos 

serão purificados, embranquecidos e provados; mas os perversos procederão perversamente, e 

nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão.”  (Daniel 12:9 e 10) 

 

 

“Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim; 

muitos o esquadrinharão, e o saber multiplicará.” (Daniel 12:4) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendeu?? 

 

E agora que você sabe, é mais responsável ainda.  

Não há mais desculpa. Achar desculpas equivale a escolher ficar do lado 

errado. 

 

“Estamos vivendo no período mais solene da história deste 

mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a 

decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro, e também a salvação 

de outras almas, dependem do caminho que ora seguimos. 

Necessitamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor 

de Cristo deve fervorosamente indagar: "Senhor, que queres que 

eu faça?" Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor, com 

jejum e oração, e meditar muito em Sua Palavra, especialmente 

nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência 

profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a 

perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em 

redor de nós; estamos no terreno encantado de Satanás. Não 

durmais, sentinelas de Deus; o adversário está perto, de 

emboscada, pronto para a qualquer momento, caso vos torneis 

negligentes e sonolentos, saltar sobre vós e fazer-vos presa sua.”   - 

O Grande Conflito,  pág. 601. 

“Vivemos no tempo do fim. OOSS  SSIINNAAIISS  DDOOSS  TTEEMMPPOOSS,,  AA  

CCUUMMPPRRIIRREEMM--SSEE  RRAAPPIIDDAAMMEENNTTEE,,  DDEECCLLAARRAAMM  QQUUEE  AA  VVIINNDDAA  DDEE  CCRRIISSTTOO  

EESSTTÁÁ  PPRRÓÓXXIIMMAA,,  ÀÀSS  PPOORRTTAASS.. Os dias em que vivemos são solenes e 

importantes. O Espírito de Deus está, gradual mas seguramente, 

sendo retirado da Terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os 

desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, 

as condições sociais agitadas, os rumores de guerra, são 

portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da 

maior importância.” - Beneficência Social, pág. 134. 
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Alguém poderia ainda estar se perguntando:  

“Será isso mesmo?”.  

“ Cristo estará voltando dentro de apenas alguns anos?” 

Eu sei, pois sou Adventista de berço (nasci na igreja), que existe um trauma na igreja com 

respeito a essa questão de definir uma data para a volta de Jesus. 

Primeiro, devo dizer que não estou definindo uma data para a volta de Jesus. O que fiz foi 

apenas estudar as profecias. E ao ler as profecias eu nem preciso fazer muito esforço para entender o 

que está alí descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Se o Espírito de Profecia diz que o tempo do cumprimento está perto, que esforço eu tenho de 

fazer para entender que o fim está próximo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se existe esta bênção para os que estudam as profecias, porque não buscá-las? 

E finalmente leia com oração o texto do livro “O Desejado de Todas as Nações” a seguir. Note 

os pontos que eu realcei. E tome a sua decisão com oração. 

 

 

UMA  
 ÚLTIMA REFLEXÃO  21 

“Aproximamo-nos do tempo em que se devem cumprir as 

profecias do livro do Apocalipse. ...” - Testemunhos Para Ministros e 

Obreiros Evangélicos, pág. 114. 

 

“As profecias do capítulo onze de Daniel quase atingiram o 

seu cumprimento final.” - Eventos Finais, pág. 12. 

 

“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. 

O Senhor abençoa a todo aquele que com humildade e 

mansidão, procura compreender o que está revelado no 

Apocalipse.” - Testemunhos Para Ministros e Obreiros Evangélicos, pág. 114. 
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“O tempo da vinda de Cristo, Sua unção pelo Espírito Santo, 

Sua morte, e a pregação do evangelho aos gentios, foram 

definidamente indicados. O povo judeu teve o privilégio de 

compreender essas  profecias  e reconhecer seu cumprimento na 

missão de Jesus. CCRRIISSTTOO  IINNSSIISSTTIIAA  CCOOMM  SSEEUUSS  DDIISSCCÍÍPPUULLOOSS  QQUUAANNTTOO  ÀÀ  

IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDOO  EESSTTUUDDOO  PPRROOFFÉÉTTIICCOO..  Referindo-Se à profecia 

dada a Daniel acerca do tempo deles, disse: “Quem lê, entenda.” 

Mat. 24:15. Depois de Sua ressurreição, explicou aos discípulos, 

começando por “todos os profetas", "o que dEle se achava em 

todas as Escrituras”. Luc. 24:27. O Salvador falara por intermédio 

de todos os profetas. “O Espírito de Cristo, que estava neles, 

indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo 

haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir.” I Ped. 1:11. 

Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de 

Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel “Seu 

anjo”, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João; e é 

proferida uma bênção sobre os que lêem e ouvem as palavras da 

profecia, e observam as coisas ali escritas. Apoc. 1:3. 

“O Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o 

Seu segredo aos Seus servos, os profetas.” Ao passo que “as coisas 

encobertas são para o Senhor nosso Deus” (Amós 3:7), “as 

reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre”. Deut. 

29:29. Deus nos tem dado essas coisas, e Sua bênção acompanhará 

o estudo reverente das escrituras proféticas, apoiado de oração. 

CCOOMMOO  AA  MMEENNSSAAGGEEMM  DDOO  PPRRIIMMEEIIRROO  AADDVVEENNTTOO  DDEE  CCRRIISSTTOO  

AANNUUNNCCIIAAVVAA  OO  RREEIINNOO  DDEE  SSUUAA  GGRRAAÇÇAA,,  AASSSSIIMM  AA  DDEE  SSUUAA  SSEEGGUUNNDDAA  

VVIINNDDAA  AANNUUNNCCIIAA  OO  RREEIINNOO  DDEE  SSUUAA  GGLLÓÓRRIIAA..  EE  AA  SSEEGGUUNNDDAA,,  CCOOMMOO  AA  

PPRRIIMMEEIIRRAA  MMEENNSSAAGGEEMM,,  AACCHHAA--SSEE  BBAASSEEAADDAA  NNAASS  PPRROOFFEECCIIAASS.. As 

palavras do anjo a Daniel, com relação aos últimos dias, deviam 

ser compreendidas no tempo do fim. A esse tempo, “muitos 

correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará”. 

“Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios 

entenderá, mas os sábios entenderão.” Dan. 12:4 e 10. O próprio 

Salvador deu sinais de Sua vinda, e diz: “Quando virdes acontecer 

estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.” “E olhai por 

vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de 

glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre 

vós de improviso aquele dia.” “Vigiai pois em todo o tempo, 

orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas 

coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do 

homem.” Luc. 21:31, 34 e 36. 

Chegamos ao período predito nessas passagens. ÉÉ  CCHHEEGGAADDOO  

OO  TTEEMMPPOO  DDOO  FFIIMM,, as visões dos profetas acham-se reveladas, e suas 

solenes advertências nos mostram a vinda de nosso Senhor em 

glória como próxima, às portas. 
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Você já aprendeu que os ímpios não compreenderão nada disso, mas também pode ser que 

você por um descuido possa deixar de lado o aviso do Senhor e também sofrer as conseqüências por 

deixar de lado essa oportunidade.  

 

 

 

 

 

Agora você, que conhece a verdade sobre o tempo em que está vivendo, pense bem no que irá 

fazer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você ainda tem alguma dúvida, releia os textos. Busque reestudar as profecias da Bíblia. 

 

 

 

 

Os judeus interpretaram e aplicaram mal a Palavra de Deus, 

e não conheceram o tempo de sua visitação. Os anos do ministério 

de Cristo e Seus apóstolos - os derradeiros anos de graça para o 

povo escolhido - passaram-nos tramando a destruição dos 

mensageiros do Senhor. Terrestres ambições os absorviam, e o 

oferecimento do reino espiritual foi-lhes feito em vão. Assim hoje o 

reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens, e não 

observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do 

rápido aproximar do reino de Deus. 

“Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele 

dia vos surpreenda como um ladrão; porque todos vós sois filhos 

da luz e filhos do dia;  nós não somos da noite nem das trevas.”  

SSEE    BBEEMM    QQUUEE    NNÃÃOO    SSAAIIBBAAMMOOSS    AA    HHOORRAA  DDAA  VVOOLLTTAA  DDEE  

NNOOSSSSOO  SSEENNHHOORR,,  PPOODDEEMMOOSS  CCOONNHHEECCEERR  QQUUAANNDDOO  EESSTTÁÁ  

PPEERRTTOO.. “Não durmamos pois, como os demais, mas vigiemos, e 

sejamos sóbrios.” I Tess. 5:4-6.” - O Desejado de Todas as Nações, pág. 

234 e 235. 

 

 “Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos 

ímpios... como o ladrão à meia-noite rouba na casa que não é 

guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e 

ímpios, e “de nenhum modo escaparão.” - O Grande Conflito, pág. 38. 

 

 “Mas acautelai-vos de rejeitar o que é verdade. O grande 

perigo de nosso povo tem sido o de confiar nos homens e tornar a 

carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia 

por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes, e 

aceitam as decisões que estes fazem, e assim rejeitarão muitos as 

próprias mensagens que Deus envia a Seu povo, se esses irmãos 

dirigentes não as aceitarem.” - Testemunhos Para Ministros e Obreiros 

Evangélicos, pág. 106. 

 

“A Bíblia não foi escrita para os doutos unicamente. Ao 

contrário, destina-se ao povo comum. As grandes verdades 

indispensáveis para a salvação, nela se acham reveladas com a 

clareza da luz meridiana, e ninguém errará nem perderá o 

caminho a não ser os que seguirem seu próprio juízo em vez da 

vontade de Deus, claramente revelada.” - Caminho a Cristo, pág. 89. 
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E pense que você deve repartir o que aprendeu com outros também. O tempo é curto e logo a 

porta da graça se fechará. Os últimos sinais já estão se cumprindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando escrevi este texto que diz que agora é o tempo de proclamar a última 

advertência, não tinha a noção exata do que significava isto. Como já mencionei, fui 

escrevendo e esperando mais e mais para publicar o livro.  

 Em janeiro de 2009 fui convidado para fazer um trabalho na África, mais 

precisamente na Angola. Durante aproximadamente um mês estivemos gravando programas 

para a TV Novo Tempo na cidade de Huambo, no coração da Angola, na África. 

 Foi muito gratificante conhecer esses irmãos simples, com uma fé sincera e que 

cantam de forma contagiante. 

 Tínhamos aproximadamente quatro semanas para gravarmos mais de 100 programas. 

E aí se iniciou essa maratona chamada “Projeto Hope – Angola”. Iniciávamos o trabalho às 

8:00 da manhã e íamos até à noite. 

 Isto me fez pensar no trabalho que temos de levar a mensagem a outros que ainda não 

conhecem e curto espaço de tempo que temos para isso. Temos ainda um pouco de tempo, 

mas o tempo é curto, e ainda há tanto por fazer. 

 Aproveitemos o tempo de liberdade que temos. Aproveitemos o tempo de graça que 

ainda temos. Não sabemos quanto tempo exatamente ainda teremos para esse trabalho tão 

importante. Pois fatalmente chegará o tempo quando ninguém mais poderá trabalhar. Terá 

então chegado a hora, a hora da volta de Jesus. (Amém!) 

“Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos 

apanhe de surpresa; porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia; nós não 

somos da noite, nem das trevas. 

Assim, pois, não durmamos como os demais; pelo contrário, vigiemos e sejamos 

sóbrios. 

“A Bíblia não foi escrita para os doutos unicamente. Ao 

contr“Devemos sentir agora a nossa responsabilidade de 

trabalhar com intenso ardor, a fim de comunicar a outros as 

verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Não 

podemos ser demasiados diligentes. 

AAGGOORRAA  ÉÉ  OO  TTEEMMPPOO  DDEE  PPRROOCCLLAAMMAARR  AA  ÚÚLLTTIIMMAA  AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA.. 

Uma virtude especial acompanha presentemente a proclamação 

desta mensagem, mas por quanto tempo? SSÓÓ  PPOORR  UUMM  PPOOUUCCOO  DDEE  

TTEEMMPPOO  AAIINNDDAA.. Se jamais houve uma crise, essa crise é justamente 

agora. 

Todos estão decidindo agora o seu perpétuo destino. OOSS  

HHOOMMEENNSS  PPRREECCIISSAAMM  SSEERR  DDEESSPPEERRTTAADDOOSS  AA  FFIIMM  DDEE  RREECCOONNHHEECCEERR  AA  

SSOOLLEENNIIDDAADDEE  DDOO  MMOOMMEENNTTOO,,  EE  AA  PPRROOXXIIMMIIDDAADDEE  DDOO  DDIIAA  EEMM  QQUUEE  TTEERRÁÁ  

TTEERRMMIINNAADDOO  AA  GGRRAAÇÇAA.. Esforços decisivos têm de ser feitos, a fim de 

apresentar esta mensagem ao povo de modo notável. O terceiro 

anjo deverá avançar com grande poder.” - Testemunhos Seletos, vol. 2, 

pág. 371. 
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Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se 

embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça 

da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação; porque Deus não 

nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus 

Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em 

união com ele.” 

“Orai sem cessar.  

Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 

convosco. 

 Não apagueis o Espírito. 

 Não desprezeis as profecias.”  (I Tessalonicenses 5:4 a 10 e 17 a 20) 

“Quando vier, porém, OO  EESSPPÍÍRRIITTOO  DDAA  VVEERRDDAADDEE   Ele vos guiará a toda a verdade; 

porque não falará por Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e VVOOSS  AANNUUNNCCIIAARRÁÁ  AASS  

CCOOIISSAASS  QQUUEE  HHÃÃOO  DDEE  VVIIRR..””    (João 16:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

“A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir 

proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. Em todas as 

épocas a ira de Satanás esteve voltada contra a igreja de Cristo, 

motivo pelo qual Deus a dotou do Seu Espírito e de Sua graça para 

que pudesse enfrentar todas as oposições do mal. Ao receberem os 

apóstolos a incumbência de levar o evangelho até os confins da 

Terra e escrevê-lo para as gerações futuras, Deus lhes deu a 

iluminação do Seu Espírito. À medida, porém, que a igreja se 

aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há 

de agir com redobrada energia. Ele desceu a vós, e tem grande ira, 

sabendo que já tem pouco tempo. Apoc. 12:12. Ele operará “com 

todo o poder, e sinais e prodígios de mentira”. II Tess. 2:9. 

Durante seis mil anos esse espírito superior, que ocupou outrora 

lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a 

uma obra de destruição e engano. E toda habilidade e astúcia 

satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de 

longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no 

conflito final. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de 

Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo 

advento de Cristo, a fim de preparar um povo “imaculado e 

irrepreensível” para a volta do Senhor. II Ped. 3:14.  

Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá 

necessidade de uma dotação especial da graça e poder 

divinos.”  - O Grande Conflito, pág. 7 – citado  em The Final Events of Bible 

Prophecy, pág. 10. 
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“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse 

vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.” (João 

14:26) 

“...Ele vos guiará a toda a verdade... e vos anunciará as coisas que hão de vir.”  

(João 16:13) 

 

 

 

 

“Então se revelará diante dele o decurso do 

grande conflito que teve sua origem aanntteess  qquuee  

ccoommeeççaassssee  oo  tteemmppoo (a criação do tempo aqui na Terra) e 

terminará apenas quando esse cessar.” (O tempo não 

mais existirá como conhecemos hoje pois viveremos com Deus 

por toda a eternidade.) -  Eventos Finais,  pág. 261. 

 



276 

 

 

  

 
Veja abaixo uma resenha dos principais acontecimentos relacionados com a vida e obra da Sra. 

Ellen G. White, extraído do livro “Este Dia Com Deus”, pag. 373 a 376: 

 

 

  

 
 

1827, 26 de novembro Nasceu em Gorham, Maine, EE.UU. 

1836    Recebeu uma pedrada que lhe quebrou o nariz. 

1840, março Ouviu pela primeira vez Guilherme Miler apresentar a Mensagem do 

Advento. 

1844, dezembro Teve a primeira visão. 

1846, 30 de agosto Casou-se com Tiago White. 

1846, agosto ou setembro Aceitou o sábado do sétimo dia. 

1848, 20-24 de abril Assistiu à primeira assembléia dos adventistas observadores do sábado, em 

Rocky Hill, Connecticut. 

1848, novembro Visão de que deveria ser iniciada a obra de publicações. 

1851, julho É publicado seu primeiro livro. 

1855, dezembro É publicado o apúsculo Testimony for the church (“Testemunhos Para a 

Igreja”), no. 1. 

1858, 14 de março Teve a visão do “Grande Conflito”, em Lovett’s Grove, Ohio. 

1863, maio   Organização da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. 

1863, 5 de junho  Visão da reforma pró-saúde, em Otsego, Michigan. 

1864, agosto Publicação do livro Spiritual Gifts (“Dons Espirituais”), vol. 4, com um artigo 

de 30 páginas sobre saúde. 

1865, 25 de dezembro Visão sobre a necessidade de fundar uma instituição médica. 

1866, setembro Inauguração do Instituto Ocidental de Reforma Pró-saúde. 

1868, 1 a 7 de setembro Assistiu à primeira reunião geral dos Adventistas do Sétimo Dia, realizada 

num bosquete, em Wright, Michigan. 

1870 É publicado o primeiro volume da obra Spirit of Profecy (“Espírito de 

Profecia”), precursor do livro Patriarcas e Profetas. 

1874, junho Com Tiago White em Oakland, na Califórnia, funda a Pacific Press Publishing 

Association e a revista Signs of the Times. 

1875, 3 de janeiro Assiste à dedicação do Colégio de Battle Creek. Visão das casas publicadoras 

em outros países. 

1876, agosto Falou a 20.000 pessoas numa reunião geral em Groveland, Massachusetts. 

APÊNDICE 

Ellen G. White: 1827 – 1915 
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1877, 1º de julho Falou a 5.000 pessoas em Batle Creeck, sobre temperança. 

1881, 6 de agosto Morte de Tiago White. 

1881, 13 de agosto Falou durante dez minutos no enterro de Tiago White, em Batle Creeck. 

1882 Publicação de Early Writings (“Primeiros Escritos”), reunindo três outros 

livros publicados anteriormente. 

1884 Última visão pública de que há notícia, numa reunião geral em Portland, 

Oregon. 

1884 Publicação de Spirit of Prophecy, vol. 4,  precursor de “O Grande Conflito”. 

1885 Partiu da Califórnia com destino à Europa. 

1887 Publicação do livro Great Controversy (“O Grande Conflito”) 

1888, outubro-novembro Assistiu à assembléia da Associação Geral em Minneapolis. 

1890 Publicação do livro “Patriarcas e Profetas” em inglês. 

1891, 12 de setembro Navegou para a Austrália, via Honolulu. 

1891, 8 de dezembro Chegou a Sidnei, Austrália. 

Logo após, foi acometida de reumatismo inflamatório que a confinou ao leito 

por uns oito meses. Embora sofresse intensamente, continuou a escrever. 

1892, junho   Falou na inauguração da Escola Bíblica Australiana, em Melburne. 

1892    Publicação de “Caminho a Cristo” e “Obreiros Evangélicos”, em Inglês. 

1895, dezembro Mudou-se para Cooranbong, onde foi escrita grande parte do livro O 

Desejado de Todas as Nações. 

1898 Publicação de O Desejado de todas as Nações, em Inglês. 

1900 Publicação do livro Parábolas de Jesus, em Inglês. 

1900, agosto Deixa a Austrália e regressa aos Estados Unidos. 

1900, outubro Passou a residir em Elmshaven. 

1901, abril Assistiu à assembléia da Associação Geral em Battle Creek. 

1903, outubro Enfrentou a crise panteísta. 

1904 Ajudou no início da obra em Washington, D.C. 

1905 Assistiu à assembléia da Associação Geral em Washington D.C. 

1905 Publicação do livro A Ciência do Bom Viver, em inglês. 

1905, junho a dezembro Empenhou-se na aquisição e no estabelecimento do Sanatório de Loma 

Linda. 

1909, abril a setembro Aos 81 anos de idade, viajou para Washington, D.C., a fim de assistir à 

assembleia da Associação Geral. Esta foi sua última viagem para o Leste dos 

EUA. 

1910, janeiro Desempenhou uma parte proeminente no estabelecimento do Colégio de 

Médicos-Evangelistas, em Loma Linda. 

1911-1915 Estando em idade avançada, realizou apenas algumas viagens à Califórnia do 

Sul. Completou os livros Profetas e Reis e Conselhos a Pais, Professores e 

Estudantes. 
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1915, 13 de fevereiro Caiu em sua casa em Elmshaven, quebrando os quadris. 

1915, 16 de julho Terminou sua vida profícua aos 87 anos de idade. Suas últimas palavras 

foram as seguintes: “Sei em quem tenho crido.” 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 “A contínua transgressão do homem por quase seis mil anos, tem trazido doença, dor e morte 

como resultado. Há multidões a perecer por falta de conhecimento.” – Conselhos aos Pais, Professores 

e Estudantes, pág. 467. 

 “A contínua transgressão do homem por quase seis mil anos, tem trazido doença, dor e morte 

como resultado. Há multidões a perecer por falta de conhecimento.” – Conselhos Sobre Educação, pág. 

8. 

 “A incessante transgressão do homem através de seis mil anos, tem trazido em resultado doença, 

dor e morte. E, à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder 

ao apetite será mais poderosa e difícil de vencer.” – Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 59 

(Extraído de Testimonies, vol. 3, págs. 491 e 492.) . 

 “O homem surgiu das mãos do seu Criador perfeito em estrutura e belo na forma. O fato de ter ele 

resistido por seis mil anos o constante crescimento dos fardos da doença e do crime é prova 

suficiente do poder de resistência com a qual foi dotado no princípio.” – Conselhos Sobre o Regime 

Alimentar, pág. 117. 

 “A contínua transgressão do homem por seis mil anos, trouxe, como seus frutos, doença, dor e 

morte.”  – Conselhos Sobre o Regime Alimentar, pág. 163 (Extraído de Testimonies, vol. 3, págs. 490-492.). 

 “O homem surgiu das mãos do seu Criador perfeito em estrutura e belo na forma. O fato de ter ele 

resistido por seis mil anos o constante crescimento dos fardos da doença e do crime é prova cabal 

do poder de resistência com a qual foi dotado no princípio.” – Conselhos Sobre Saúde, pág. 19. 

 “A incessante transgressão do homem através de seis mil anos, tem trazido em resultado doença, 

dor e morte. E, à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder 

ao apetite será mais poderosa e difícil de vencer.” – Conselhos Sobre Saúde, pág. 574 (Extraído de 

Testemunhos Seletos, vol. 1, págs. 419-421.). 

 “Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la 

acumulación de enfermedad atraída sobre la especie humana como consecuencia de hábitos 

pervertidos, y ha subsistido por espacio de seis mil años.” – Dios Nos Cuida, pág. 191. 

 “...el mundo actualmente no tiene sino alrededor de seis mil años de edad...”  - Exaltád a Jesus, pág. 

46 e Exaltai-O, pág. 52. 

 “Dios dotó a los seres humanos con una vitalidad tan grande que ha podido soportar la 

acumulación de las enfermedades acarreadas sobre la raza como consecuencia de los hábitos 

pervertidos, y ha continuado durante seis mil años.” - Exaltád a Jesus, pág. 58 e Exaltai-O, pág. 64. 

Textos dos livros de Ellen White 
onde é mencionado “6.000 anos” 
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 “As leis e operações da natureza, que têm incitado o estudo dos homens durante seis mil anos, 

estavam-lhes abertas à mente pelo infinito Construtor e Mantenedor de tudo.”  – Filhos e Filhas de 

Deus, pág. 7. 

 “Deus dotou o homem de tão grande força vital que ele tem resistido ao acúmulo de doenças 

lançadas sobre a raça em conseqüência de hábitos pervertidos, e tem sobrevivido por seis mil 

anos.” – Fundamentos da Educação Cristã, pág. 22. 

 “Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus - luta 

iniciada no Céu, e durante quase seis mil anos continuada na Terra.”  – História da Redenção, pág. 

394. 

 “…a semana da Criação consistiu de apenas sete dias literais e de que o mundo tem agora apenas 

cerca de seis mil anos.”  – Jesus Meu Modelo, pág. 150. 

 “La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante seis mil años ha obrado 

a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación ha 

gemido y sufrido en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su 

presencia y de sus tentaciones.” – La Fe Por La Cual Vivo, pág. 74. 

 “Durante seis mil años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante seis mil años, las tempestades y 

los embates de la ira satánica han azotado la Roca de nuestra salvación; pero ella sigue 

inconmovible. . . . La Roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia.” - DTG 363, 364, 365 – 

La Fe Por La Cual Vivo, pág. 312. 

 “Durante seis mil años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero se cumplirá el 

propósito original de Dios al crearla. "Tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino 

hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos" (Dan. 7: 18).” -  La Maravillosa Gracia, pág. 370. 

 “A incessante transgressão do homem através de seis mil anos, tem trazido em resultado doença, 

dor e morte.” – Maranata! Meditação Matinal, pág. 60 (Texto do Test. Seletos, Vol. 1, pág. 419-421 e Conselhos 

Sobre Saúde, pág. 574).  

 O grande conflito entre Cristo e S atanás, que tem prosseguido durante quase seis mil anos, logo 

deve terminar; e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do 

homem,- e prender as almas em suas ciladas.” - Maranata! Meditação Matinal, pág. 128 (Texto do Grande 

Conflito, pág. 518).  

 “Seis mil anos esteve em andamento o grande conflito; o Filho de Deus e Seus mensageiros 

celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os 

filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão, os ímpios uniram-se completamente a Satanás 

em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de Sua lei que fora 

conculcada.” - Maranata! Meditação Matinal, pág. 294 (Texto do Grande Conflito, pág. 653). 

 “Durante seis mil anos Satanás tem lutado para manter posse da Terra. Agora se cumpre o 

propósito original de Deus ao criá-la. “Os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão a 

reino para todo o sempre, e de eternidade em eternidade”. Dan. 7:13.” - Maranata! Meditação Matinal, 

pág. 370. 

 “A contínua transgressão do homem, por seis mil anos, acarretou doença e morte como seus 

frutos. E ao nos aproximarmos do fim do tempo, a tentação de Satanás, de condescendermos com o 

apetite, será mais poderosa, e mais difícil de ser vencida.” – Mente, Caráter e Personalidade, Vol. 2 

(Extraído de Testemunhos Seletos, vol. 1, pág. 421.).  

 “Durante seis mil anos tem a fé edificado sobre Cristo. Por seis mil anos as inundações e 

tempestades da ira satânica têm batido de encontro à Rocha de nossa salvação; ela, porém, 

permanece inabalável.” – O Desejado de Todas as Nações, pág. 413. 



280 

 

 “Durante seis mil anos esse espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os 

anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano.” – O Grande Conflito, pág. 7. 

 “O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase seis mil anos, logo 

deve terminar; e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do 

homem, e prender as almas em suas ciladas.” – O Grande Conflito, pág. 518. 

 “Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus - luta 

iniciada no Céu, e durante quase seis mil anos continuada na Terra.”  – O Grande Conflito, pág. 552 

e 553. 

 “Seis mil anos esteve em andamento o grande conflito; o Filho de Deus e Seus mensageiros 

celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os 

filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão; os ímpios uniram-se completamente a Satanás 

em sua luta contra Deus.” – O Grande Conflito, pág. 656. 

 “Durante seis mil anos a obra de rebelião de Satanás tem feito “estremecer a Terra”. Ele tornou 

“o mundo como um deserto”, e destruiu “as suas cidades”. E “a seus cativos não deixava ir soltos”. 

Durante seis mil anos o seu cárcere (o sepulcro) recebeu o povo de Deus, e ele os queria 

conservar cativos para sempre; mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os 

prisioneiros.” – O Grande Conflito, pág. 659. 

 “Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante seis mil anos efetuou a sua 

vontade, enchendo a Terra de miséria e causando pesar por todo o Universo. A criação inteira tem 

igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres 

de sua presença e tentações.” – O Grande Conflito, pág. 673. 

 “Durante seis mil anos Satanás tem lutado para manter posse da Terra. Agora se cumpre o 

propósito original de Deus ao criá-la. “Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino 

para todo o sempre e de eternidade em eternidade.” Dan. 7:18.” - Patriarcas e Profetas, pág. 342. – O 

Lar Adventista, pág. 539 e 540. 

 “As leis e operações da Natureza, que têm incitado o estudo dos homens durante seis mil anos, 

estavam-lhes abertas à mente pelo infinito Construtor e Mantenedor de tudo.” – Patriarcas e Profetas, 

pág. 51. 

 “Durante seis mil anos, Satanás tem lutado para manter posse da Terra. Agora se cumpre o 

propósito original de Deus ao criá-la. “Os santos do Altissímo receberão o reino, e possuirão o 

reino para todo o sempre, e de eternidade em eternidade.” Dan. 7:18.” – Patriarcas e Profetas, pág. 

342. 

 “…the world is now only about six thousand years old.”  – Spiritual Gifts, Vol. 3,  pág. 92. 

 “A contínua transgressão do homem, por seis mil anos, tem trazido doenças, dor e morte como 

colheita. Health Reformer, agosto de 1875.”  – Temperança, pág. 16. 

 “A contínua transgressão do homem, por seis mil anos, tem trazido doenças, dor e morte como 

colheita. E à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação de Satanás para 

condescender com o apetite será mais poderosa e mais difícil de vencer.” - Testimonies, vol. 3, págs. 

491 e 492. – Temperança, pág. 21. 

 “Aquele que não hesitou em enfrentar um conflito com quem mantém em Seu poder a criação, tem 

malignidade para perseguir e enganar. Ele segura os mortais em suas redes nos dias de hoje. Não 

perdeu, em sua experiência de quase seis mil anos, coisa alguma de sua habilidade e astúcia. 

Durante todo este tempo, tem sido atento observador de tudo quanto diz respeito a nossa raça.” – 

Testemunhos Seletos, Vol. 1, pág. 217. 
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 “A incessante transgressão do homem através de seis mil anos, tem trazido em resultado doença, 

dor e morte. E, à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder 

ao apetite será mais poderosa e difícil de vencer.”  – Testemunhos Seletos, Vol. 1, pág. 421. 

 “And amid the general gloom and moral wretchedness, man has wandered from the gates of 

Paradise for nearly six thousand years, subject to sickness, pain, sorrow, tears, and death. He 

has also been subject to the temptations and wiles of the devil, so much so that it is the sad history 

of man, throughout the entire period of his fallen state, that Satan has reigned with almost 

universal sway.”  – The Spirit of Prophecy, Vol. 1, pág. 7. 

 “And many who profess to believe the Bible record are at a loss to account for wonderful things 

which are foundin the earth, with the view that creation week was only seven literal days, and that 

the world is now only about six thousand years old.”  – The Spirit of Prophecy, Vol. 1, pág. 87. 

 “Six thousand years has this arch-enemy been warring against the government of God, 

andcontinued practice has increased his skill to deceive and allure.”  – The Spirit of Prophecy, Vol. 2, 

pág. 93. 

 “Six thousand years has this arch-enemy been warring against the government of God, 

andcontinued practice has increased his skill to deceive and allure.”  – The Spirit of Prophecy, Vol. 4, 

pág. 371. 

 “Os pés do Filho de Deus tocaram o seu solo e por mais de seis mil anos, em toda a sua beleza e 

nos seus dons de sustento, a Terra tem testemunhado o amor do Criador.” – Vida de Jesus, pág. 183. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 “Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por quatro mil anos 

de pecado.” – A Verdade Sobre os Anjos, pág. 156. 

 “Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de 

ofertas, que durante quatro mil anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus.”  – Cristo em Seu 

Santuário, pág. 56. 

 “Por quatro mil anos estivera Satanás a operar contra o governo de Deus e dessa prática 

obtivera força e experiência. Os homens caídos não tinham as vantagens que teve Adão no Éden. 

Tinham estado a separar-se de Deus por quatro mil anos.” – Maranata, pág. 222. 

 “Por quatro mil anos estivera Satanás a operar contra o governo de Deus e dessa prática obtivera 

força e experiência. Os homens caídos não tinham as vantagens que teve Adão no Éden. Tinham 

estado a separar-se de Deus por quatro mil anos.”  – Maranata, pág. 222. 

 “O Filho de Deus humilhou-Se e tomou a natureza humana, depois de haver a raça vagueado 

quatro mil anos fora do Éden e do seu estado original de pureza e retidão.”  – Mensagens 

Escolhidas, pág. 267. 

Textos dos livros de Ellen White 
onde é mencionado “4.000 anos” 
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 “Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova a que ele deixou de 

resistir. Ali Cristo venceu em lugar do pecador, quatro mil anos depois de Adão volver costas à 

luz de seu lar.”  – Mensagens Escolhidas, pág. 267. 

 “Considerava com prazerosa exultação o resultado das tentações e o aumento do pecado na 

contínua transgressão da lei de Deus por mais de quatro mil anos.”  – Mensagens Escolhidas, pág. 

269. 

 “Quatro mil anos estivera a guerrear contra o governo de Deus, e não perdera nada de sua 

habilidade ou poder para tentar e enganar.”  – Mensagens Escolhidas, pág. 279. 

 “Por quatro mil anos estivera Satanás a operar contra o governo de Deus e dessa prática 

obtivera força e experiência. Os homens caídos não tinham as vantagens que teve Adão no Éden. 

Tinham estado a separar-se de Deus por quatro mil anos.”  – Mensagens Escolhidas, pág. 280. 

 “O Filho de Deus humilhou-Se a Si mesmo e tomou a natureza humana após a humanidade ter-se 

desviado do Éden por quatro mil anos, do seu estado original de pureza e retidão.”  – No Deserto 

da Tentação, pág. 38. 

 “Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de 

resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador, quatro mil anos após Adão dar as costas à luz 

de seu lar.”  – No Deserto da Tentação, pág. 38. 

 “Olhava com exultação para o resultado de suas tentações e o aumento do pecado em continuada 

transgressão da lei de Deus por mais de quatro mil anos.”  – No Deserto da Tentação, pág. 42. 

 “Por quatro mil anos ele tinha estado guerreando contra o governo de Deus e não perdera nada 

de sua habilidade ou poder para tentar e enganar.”  – No Deserto da Tentação, pág. 54. 

 “Por quatro mil anos Satanás tinha trabalhado contra o governo de Deus e obtivera força e 

experiência de tal prática.”  – No Deserto da Tentação, pág. 56. 

 “Os homens caídos não tinham as vantagens de Adão no Éden. Tinham estado separados de Deus 

por quatro mil anos.”  – No Deserto da Tentação, pág. 56. 

 “Por quatro mil anos desde a declaração feita a Adão de que a semente da mulher feriria a 

cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque.”  – No Deserto da Tentação, 

pág. 94. 

 “Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por quatro mil anos 

de pecado.”  – O Desejado de Todas as Nações, pág. 49. 

 “Por quatro mil anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral; e 

Cristo tomou sobre Si as fraquezas da humanidade degenerada.”  – O Desejado de Todas as Nações, 

pág. 117. 

 “Ele, o imaculado Cordeiro de Deus, estava para Se apresentar como oferta pelo pecado, e queria 

assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por quatro mil anos apontara à Sua 

morte.”  – O Desejado de Todas as Nações, pág. 652. 

 “Por quatro mil anos, esteve Cristo trabalhando pelo reerguimento do homem, e Satanás por 

sua ruína e degradação.”  – O Desejado de Todas as Nações, pág. 759. 

 “ Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de 

ofertas, que durante quatro mil anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus.”  – O Grande 

Conflito, pág. 327 e 328. 

 “Se durante quatro mil anos os justos tivessem à sua morte ido diretamente para o Céu, como 

poderia Paulo ter dito que se o mesmo testemunho: “Os vivos sabem que hão de morrer, mas os 

mortos não sabem coisa nenhuma.”  – O Grande Conflito, pág. 546 e 547. 
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 “What a contrast to this perfect being didthe second Adam present, as he entered the desolate 

wilderness to cope with Satan, single-handed. For four thousandyears the race had been 

decreasing in size and physical strength, and deteriorating in moral worth; and, in order toelevate 

fallen man, Christ must reach him where he stood.”  – The Spirit of Prophecy, Vol. 2, pág. 88. 

 “Paul declares: "If the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your 

faith is vain; ye are yetin your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished." 

*[1 Cor. 15:16-18.] If for four thousandyears the righteous had gone…”  – The Spirit of Prophecy, 

Vol. 4, pág. 366. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

"Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de 

Deus; aos demais, fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam; e, ouvindo, não 

entendam." Lucas 8:10 

    Muitas das profecias apocalípticas foram reveladas aos profetas quando estavam em uma 

terra inimiga. Uma razão para que Deus revelasse essas profecias em forma de símbolo era para 

proteger as mensagens. 

 

 

  

 
 

 
 

Asas   Rapidez / Proteção / Libertação (Deuteronômio 28:49 / Mateus 23:37) 

Besta   Reino, Governo, Poder Político ou Poder (Daniel 7:17, 23) 

Bode   Grécia (Daniel 8:21) 

Carneiro  Medo Pérsia (Daniel 8:20) 

Cavalo  Força e poder na batalha (Jó 39:19 / Salmos 147:10 / Provérbios 21:31) 

Chifre   Rei ou Reino (Daniel 7:24 e 8:5, 21, 22 / Zacarias 1:18, 19 / Apocalipse 17:12) 

Cordeiro  Jesus, sacrifício (João 1:29/  1 Coríntios 5:7) 

Por que as profecias são 

Colocadas em símbolos? 

Símbolos, Seus Significados e Textos Bíblicos 

Animais ou Partes de Animais 
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Dragão Satanás ou seus enviados (Isaías 27:1 e 30:6 / Salmos 74:13-14 /  Apocalipse 12:7-9 / 

Ezequiel 29:3 / Jeremias 51:34) 

Leão Jesus, Rei Poderoso, e o Reino da Babilônia (Apocalipse 5:4-9 / Jeremias 50:43-44 / 

Daniel 7:4,17,23) 

Leopardo  Grécia (Daniel 7:6) 

Língua  Linguagem / Discurso ( Êxodo 4:10) 

Lobo   Inimigos disfarçados que atacam no tempo das trevas. (Mateus 7:15) 

Pomba  Espírito Santo (Marcos 1:10) 

Serpente  Satanás (Apocalipse 12:9 e 20:2) 

Urso   Poder destruidor / Medo Pérsia (Provérbios 28:15 / II Reis 2:23-24 / Daniel 7:5) 

 
 

 
 

Azul   Lei (Números 15:38-39) 

Branco  Pureza (Apocalipse 12:9 e 20:2) 

Escarlate   Pecado / Corrupção (Isaías 1:18 / Naúm 2:3 / Apocalipse 17:1-4) 

Púrpura  Realeza (Marcos 15:17 / Juízes 8:26) 

Vermelho,  

 

 
 

 
Água   Espírito Santo / Vida Eterna (João 7:39 e 4:14 / Apocalipse 22:17 / Efésios 5:26) 

Águas   Área habitada / pessoas / nações (Apocalipse 17:15) 

Árvore  Cruz / Pessoa / Nação (Deuteronômio 21:22-23 / Salmos 92:12 e 37:35) 

Campo  O mundo (Mateus 13:38 / João 4:35) 

Ceifeiros  Anjos (Mateus 13:39)  

Colheita  O fim do mundo (Mateus 13:39) 

Espinhos, Terreno  

Espinhoso  Cuidados desta vida (Marcos 4:18-19) 

Estrelas  Anjos / mensageiros (Apocalipse 1:16, 20 / 12:4, 7-9 / Jó 38:7) 

Fogo   Espírito Santo (Lucas 3:16) 

Fruto (a)  Trabalho / Ações (Gálatas 5:22) 

Jordão  Morte (Romanos 6:4 / Deuteronômio 4:22) 

Latão, estanho,  

ferro, Chumbo,  

prata, refugo  Caráter impuro (Ezequiel 22:20-21) 

Cores 

Metais, Elementos e Objetos Naturais 
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Montanhas Poderes políticos ou Região política (Isaías 2:2, 3 / Jeremias 17:3 / 31:23 / 51:24 / 25 

/ Ezequiel 17:22, 23 / Daniel 2:35, 44, 45) 

Ouro   Caráter puro, precioso e raro (Isaías 13:12) 

Prata Palavras puras e Entendimento (Provérbios 2:4 / 3:13-14 / 10:20 / 25:11 / Salmos 

12:6) 

Rocha Jesus / Verdade (I Coríntios 10:4 / Isaías 8:13, 14 / Romanos 9:33 / Mateus 7:24) 

Semente  Descendentes / Jesus (Romanos 9:8 / Gálatas 3:16) 

Sol Jesus / O Evangelho (Salmos 84:11 / Malaquias 4:2 / Mateus 17:2 / João 8:12; 9:5) 

Ventos Desavença / comoção / "ventos de guerra" (Jeremias 25:31-33 / 49:36, 37 / 4:11-13 / 

Zacarias 7:14)  

Videira  Uma nação que deveria produzir fruto ( Lucas 13:6-9) 

Vinha   Igreja que deveria produzir fruto (Lucas 20:9-16) 

 

 

 

Anel   Autoridade (Gênesis 41:42-43 / Ester 3:10-11) 

Anjo   Mensageiro (Daniel 8:16 e 9:21 / Lucas 1:19, 26 / Hebreus 1:14) 

Babilônia Apostasia / Confusão / Rebelião (Gênesis 10:8-10 e 11:6-9 / Apocalipse 18:2 / 3; 

17:1-5)           

Coroa   Regra Gloriosa ou regulamentos (Provérbios 16:31 / Isaías 28:5 / Isaías 62:3) 

Dia 1 ano (Ezequiel 4:6 / Números 14:34) 

Espada  Palavra de Deus (Efésios 6:17 / Hebreus 4:12) 

Jarro, Vaso,  

Recipiente Pessoa (Jeremias 18:1-4 / II Coríntios 4:7) 

Lâmpada  Palavra de Deus (Salmo 119:105) 

Marca Sinal ou selo de aprovação ou desaprovação (Ezequiel 9:4 / Romanos 4:11 / 

Apocalipse 13:17 / 14:9-11 / 7:2, 3) 

Mel   Vida Feliz (Ezequiel 20:6 / Deuteronômio 8:8-9) 

Óleo   Espírito Santo ( Zacarias 4:2-6 / Apocalipse 4:5) 

Pão   Palavra de Deus (João 6:35, 51, 52, 63) 

Roupa,  vestes Caráter (Isaías 64:6 / Isaías 59:6) 

Selo Sinal ou marca de aprovação ou desaprovação ( Romanos 4:11 / Apocalipse 

7:2, 3) 

Tempo 1 ano / 360 dias (Daniel 4:16, 23, 25, 32 e 7:25 / Daniel 11:13) 

Tempos Anos (Daniel 7:25 / Apocalipse 12:6,14 e 13:5) 

Trombeta Forte Chamado de aproximação a Deus (Êxodo 19:16-17 / Josué 6:4-5)  

Vestes Brancas Vitória / Justiça (Apocalipse 19:8 / 3:5 / 7:14) 

Vinho   Sangue / concerto / doutrinas (Lucas 5:37) 

Diversos Objetos  



286 

 

 

 

Cura   Salvação (Lucas 5:23-24) 

Fome   Carência da Verdade (Amós 8:11) 

Lepra, Doença Pecado (Lucas 5:23-24) 

 

 

 

Cabeças  Poder Principal/ Regras / Reinos / Governos (Apocalipse 17:3, 9, 10) 

Fronte   Mente (Deuteronômio 6:6-8 / Romanos 7:25 / Ezequiel 3:8, 9) 

Ladrão  Súbita vinda de Jesus (I Tessalonicenses 5:2-4 / 2 Pedro 3:10) 

Mão   Ações / Trabalho (Eclesiastes 9:10 / Isaías 59:6) 

Meretriz  Igreja Apóstata / Religião Apóstata (Isaías 1:21-27 / Jeremias 3:1-3 / 6-9) 

Mulher Pura  Igreja Verdadeira (Jeremias 6:2 / 2 Coríntios 11:2 / Efésios 5:23-27) 

Mulher Corrupta,  

Olhos   Discernimento Espiritual (Mateus 13:10-17 / I João 2:11) 

Prostituta  Igreja Apóstata (Ezequiel 16:15-58 e 23:2-21 / Oséias. 2:5 e 3:1 / Apocalipse 14:4) Pé

   Seu Caminho / Sua Direção (Gênesis 19:2 / Salmo 119:105) 

Pele   Justiça de Cristo (Êxodo 12:5 / I Pedro 1:19 / Isaías 1:4-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações, Atividade e Estados Físicos 

Pessoas e Partes do Corpo 
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Chegou a hora,  

Toca a trombeta. 

Os anjos se preparam, 

É imensa a alegria. 
 

Jesus, o Rei, se dispôs.  

Vem arrebatar seu povo, 

Buscá-los para si 

Em glória e majestade. 
 

Um cortejo de anjos 

Em carro de nuvem 

No som de música 

Envolto em resplendor 

Vem lá nosso Salvador. 
 

Em alta madrugada, 

O povo desperta 

Cheio de admiração, gozo e alegria. 

Cantando hosanas e aleluias 

São levados para o céu. 
 

Os mortos ressuscitados 

Os vivos transformados 

Todos irmanados. 

As trombetas tocando. 

Que grande euforia 

É imensa a alegria. 
 

Os portões se abrem 

Todos cantando 

Em fila entrando 

Pelas ruas de ouro fino. 

Cidade luz, cidade eterna. 

Aonde viveremos pra sempre com nosso Jesus. 
 

Aparecida Vasques (27.03.91 – Rio Claro) 

A Volta de Jesus 
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